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EGYOTT ISTEN ELŐTT
"Ember, hol vagy?"

"A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr
ltI.ten teremtett vala és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az
Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Es monda az asszony a
kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk; de annak a fának a
gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne
egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És monda a kígyó
az asszonynak: Bizony nem haltok meg; hanem tudja az Isten, hogy amely
napon ejéndetek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek és olyanok lesztek,
lllint az Isten: jónak és gonosznak tudói. És látá az asszony, hogy jó az
a fa eledelre s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcseségért:
szakaszta azért annak gyümölcséből és evék, és ada vele levő férjének is,
és az ls evék. És megnyilatkozának mindkettőjöknek szemei s észrevevék,
hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze és körülkötőket
csinálának magoknak. És meghallák az _Or Isten szavát, aki híivös alko-
.yatkor a kertben jár vala; és elrejtőzék az. ember és az ő felesége az
Úr Isten elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és
monda néki: Hol vagy? És monda: Szavadat hallám a kertben és meg-
félemlém, mivelhogy mezítelen vagyok és elrejtőzém. És monda Ő: Ki
mondá néked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, melytől
tiltottalak, hogy arró! ne egyél? És monda az ember: Az asszony, akit
mellém adtál, ő ada nékem arról a fáról, úgy evém. És monda az Or Isten
az asszonynak: Mit cselekedtél? Az asszony pedig monda: a kígyó ámított
el engem, úgy evém. És monda az Úr Isten a kígyónak: Mivelhogy ezt
cselekedted, átkozott légy minden barom között és minden mezei vad
között; hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. És ellenséges-
kedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva
között: az neked a fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fáj-
dalmait, fájdalommal szülsz magzatokat; és epekedel a te férjed után,
ő pedig uralkodik te rajtad. Az embernek pedig monda: Mivelhogy hall-
gattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt páran-
csoltam, hogy ne egyél arról: átkozott legyen a föld te miattad, fárad-
ságos munkával élj belőle életednek minden napjaiban. Tövist és bogáncs-
kórót teremjen tenéked; s egyed a mezőnek füvét. Orcád verítékével egyed
a te kenyeredet, mfglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél: mert
por vagy te s ismét porrá leszesz. (1. Mózes 3, 1-19.)

Ösrégi, jólismert, unalmassá lett és mégis kimeríthetetlenül gazdag,
mindig új történet. Nemcsak egyszer, valamikor régen letűnt, áthatolha-
tatlan feledés sötétjébe merült őskorban esett meg, hanem mindig ismét-
lődik: köztünk, napjainkban. Megesik akkor is, ha nem szólal meg mel-
lettünk a kigyó, és nem élünk a napsütéses paradicsomkert csodafái közt
gondtalan, tegnapot és holnapot feledő gyermeteg boldogságban. Való-
~ággá lesz akkor is, ha nem látjuk Istent a hűvös alkonyat csendes ór ái-
ban fel s alá sétálni a kert fái közt. Saját életünk története, iszonyatos
tragédiája rejtőzik ennek az ősi, primitiv elbeszélésnek a csodálatos szavaí
mögött. Kicsodát ne kísértett volna meg a tudás vágya? Soha úgy magá-



val nem ragadta az embert az olthatatlan szomjusag a tudás után, mint
éppen a mi korunkban. A világegyetem végtelen térségeitől az anyagnak
kifürkészhetetlen titkaiig mindent ki akar kutatni az ember távcsőveivei
és ultramikroszkópjaival, górcsőveivel, retortáiban és lombikjaiban. SzeIle-
mévei igyekszik bejárni a jelennek, a multnak és a jövendőnek elzárt te-
rületeit s mindezt azért, hogy hatalmába kerítse a világot. Mert hajtja
az igézetes titok: "Olyanok lesztek, mint az Isten!" Valóban, "a tudás
hatalom". Akiknek sikerülleszakasztani a gyümölcsöt a tudás ősi fájáról,
azoknak megnyilatkoznak a szemeik. Oe ma is megismétlődik: az ember
marad ember, aki volt, nem sikerül neki elrabolni az Isten titkait. Leg-
feljebb, hogy a "mezítelenségét", a gyarlóságát, a mulandóságát és tehe-
tetlenségét látja meg. Nem a gyarlósága és nem a mulandósága a bűne
az embernek, hanem az, hogy mindig újból és állandóan Isten ellen lázad,
s hogy szétszakítva létének Istentől teremtett rendjét, Isten helyére tör,
Istent akarja letaszítani trónjáról. Az igézet egyre hajtja az embert:
"Olyanok lesztek, mint az Isten!" Közben pedig egyre távolodik Istentől,
egyre esendőbb, egyre nyomorultabb és egyre bűnösebb lesz.

Ezt a bűnbe süllyedt és bűnében elmerült, elvakult embert is szólítja
Isten: "Ember, hol vagy?!" Számon kéri bűnét, elszakadását Tőle, az Élet
forrásától. Nem kerülhetjük el szólítását és hívását, még ha süketekké
lettünk is igéje számára. ltéletté lesz rajtunk, ami csodálatos ajándék
és megfoghatatlan titok: a halál karmai közt vergődő ember új életek
csiráját hordozza magában és új életet adhat, de "megsokasodott fájda-
lommal". Szenvedéssé, fájdalmas "epekedéssé" válik a férfiú az asszony
számára és fordítva, az asszony a férfi számára. Átokká, izzadsággá és
végeláthatatlan, reménytelen és sikertelen fáradsággá válik a munka a he-
lyett, hogy az Isten szolg álatának a gyönyörűsége volna. Oe ítélettel, szen-
vedéssel és rrrunkával is szólít Isten: "Ember, hol vagy?"

Nem kerülheted el a kérdést és még kevésbbé a fájdalmas választ.
De örvendezz, hogy eljött a Szabadító, aki fejére taposott a kígyónak,
szétzúzta annak fejét, s kiszabadít a bűn hatalmából!

Ebben a hónapban
kérjünk bocsánatot Istentől,
hogy mindig újból megkísért és bűnre csábít gyarlóságunk, Isten

e1len lázadó gögünk és hitetlenségünk; - hogy többre tartjuk okossá-
gúnkat és tudásunkat az Isten félelménél, mely minden bölcseségnek
kezdete;

adjunk hálát Istennek,
hogy ősi bűnünk ellenére is küldött Szabadítót; - hogy a Krisztus

által a halálban is az élet kapuja nyílik meg számunkra; - hogy Krisztus
által kezünk és értelmünk munkája ismét áldássá lehet életünkben;

könyörögjünk Istenhez,
hogy az ítélet mcstaní ideje után hozza fel szabadításának és meg-

váltásának napját az egész embervilágra ; - hogy állítsa munkánkat és
fáradozásunkat az O szolgálatába; - hogy hajtson engern ismét az Iránta
való engedelmesség gyönyörűséges igájába egész életemmel, minden cse-
lekedetemmel és gondolatommal, minden legtitkosabb életrezdülésemmel
együtt.

Irgalmas Isten, szerető mennyei Atyánk! Te hosszútűrő vagy és nagy
irgalmasságodból megbocsátasz minden vétket. Bűnt cselekedtünk, fel-
lázadtunk Ellened és megszegtük akaratodat. De könyörgünk, ne emlé-
kezzél meg gonosz cselekedeteinkről. Ne késsél .írgaírnaddal, mert nagy
nyomorúságba jutottunk. Légy segítségünk, Istenünk, Megváltónk, a Te
neved dicsőségéért. Szabadíts meg, bocsásd meg minden bűnünket. Kegyel-
medből adod nekünk Szentlelkedet, hogy bűnös életünknek hátat fordít-
sunk és Nálad örök életet találjunk. A Te szent Fiad, a mi Urunk Jézus
Krisztus érdeméért. Amen. (Finn bűnbánati imádság.)
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Az ipari munkásság meg szervezése
és az egyháza k.

Az egységes és erős magyar társadalom kialakításának
egyik legnagyobb kérdése a kisemberek tömegeinek a nemzeti
életbe való szerves bekapcsolása. Az erre való törekvések most
igen erőteljesen az ipari munkásság ra is irányulnak. Egyre gyak-
rabban esik szó ennek az osztálynak életkérdéseiről. lényeges
intézkedések történtek máris anyagi és szellemi felemelésük
érdekében és a hivatalos kijelentések szerint néhánya munkás-
ságra nézve döntő jelentőségű törvényjavaslat a képviselőház
elé való beterjesztésre készen áll.

Az ipari munkásságra vonatkozó kérdések általában két
főpont köré csoportosulnak: 1. Szellemi, anyagi, társadalmi stb.
életüknek megfelelő színvonalra való emelése és ennek állandó
biztosítása. 2. A munkásság megszervezése. Az első követelmény
megvalósítása minden jó akarat ellenére is hosszú és valószínű-
leg nehéz harcokkal teli folyamat lesz. Jelentős és tartós ered-
ményekre még csak remény sincs, ha ezekben a munkásság
kornoly és alkoto részvétele nem biztosítható. Ennek viszont leg-
fontosabb előfeltétele: a munkásság megszervezése. Szövevé-
nyessé teszi ezt a feladatot az a tény, hogy a szervezés
-- ha csak nem kényszerszervezésről van szó, - az első kérdés-
csoport jelentős részleteinek jó és gyors megoldására való
remény nélkül lehetetlen. A szervezésnek és a felemelésnek tehát
egymás nyomában kell haladnia.

Ebben a döntő pillanatban azonban a magyar ipari munkás-
társadalom szétesettebb állapotban van, mint valaha - kialakulá-
sának első évtizedeit nem tekintve. A szociáldemokrata szerve-
zetek meggyengültek, és különösen a fiatalabb munkásnemzedé-
'kek felé nincs már vonzóerejük. Az újabb politikai áramlatokkal
kapcsolatosan létesült alakulatokban a munkásjelleg nem eléggé
nyilvánvaló és rendkívül cseppfolyósoknak mutatkoznak már
az első megpróbáltatások idején is. A többi kisebb-nagyobb szer-
vezet sem tudott - legalább ezidőszerint nem - olyan szug-
gesztiverővel hatni a munkástömegekre, amely remélhetövé
tenné azt, hagy valamelyikük keretében megoldódik a kérdés.

Az egyházak is felismerték a munkásszervezés nagy jelenté-
ségét és ugyancsak beálltak az organizációs munkába. A katolikus
egyház ezen a téren hosszú multra tekinthet vissza és a legfelső
helyről jövő elkötelezések újabb és újabb munkára való buzdítá-
sokat jelentenek. A magyar protestáns egyházak - ma is első-
sorban a református egyház - most próbálkozik először erő-
teljesebb szervezési munkával, de a külföldi protestáns egyházak
munkásszervezési törekvései méltán érdemelnek figyelmet. Leg-
újabban református indíttatásra az evangélikus egyházban is
megtörténtek a kezdeményező lépések, éppen ezért nagyon idő-
szerű az egyház és mun~ásszervezés kérdésének megvizsgálása.
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Az egyházaknak a munkásság iránti fokozott érdeklődése nagyon
örvendetes jelenség, mivel eddig különösen az evangélikus egy-
házban a munkásság iránti felelősségérzés vajmi kis mértékben
élt. A templomok kapui előttük is nyitva voltak, de ök a maguk
tömegeiben nagyon messzejártak attól, hogy szornjuhozzák az
igét. A szakmunkasok nagyrésze a szociáldemokrácia anyagelvű
tanításaitól félrevezetve, mereven elzárkózott az egyházak elOl,
sőt igen sokszor ellenségesen állt velük szemben. A falvakbél
az ipari központok felé tóduló új munkáselem pedig régi kör-
nyezetéből kiszakadva, elsősorban a perifériákori telepedett le.
ahol ha egyáltalán volt gyülekezet, az ott dolgozó egy-két lelkész
megoldhatatlan feladatokkal harcolt - e településeknek saját-
ságai és a nyomortelepek lelketölő hatásai miatt. Akik pedig
feljebb kerültek a munkásság ranglétráján, azokat vagy a
szociáldemokrácia szívta fel, vagy pedig a nyárspolgárcsodás
lelkiéletellenes életstílusának lettek a rabjai.

Ezeknek az embereknek meg-, illetve visszaszerzése határo-
zottan missziói feladat lett volna, de az egyházi rnunkások közüt
nagyon kevesenvállalkoztak erre az igazán pásztori munkára;
viszont a munkások csak akkor gondoltak egyházuk ra, ha mun-
<kanélkü!iségük miatt protekcióra vagy anyagi segítségre volt
szükségük. -

Az evangélikus egyháznak valóban minden oka megvan arra,
hogy fokozottabban érezze a felelősséget a munkásság iránt és
hogy arra törekedjék, hogy ez a növekvő érdeklődés diadaJmas-
erejű munkás misszi óvá valjon, amely a feladatok természetének
megfelelő módszerekkel végzi a maga munkáját.
. A sajátságosan egyházi feladatokon kívül a munkásság iránt
más kötelezettségei is vannak az egyházaknak. Váradi Lajos e
folyóirat decemberi számában megkapó szavakkal mutatott rá
a munkásnevelés, elsősorban a munkásvezető-nevelés szükséges-
ségére. Sem a marxista osztályöntudat és messianizmus, sem
holmi embertől kiagyalt társadalmi erkölcstan, sem szép vagy
naív jelszavak szünetnélküli ismétlése nem alkalmasak arra.
hogy egy igazán alkotó közösségi szellem kialakulásának alap-
jául szolgáljanak, A nevelést az egyházak, leülönösen akkor, ha
annál a lelki-erkölcsi elemeknek nagy jelentőségük volt. mindig
és mindenütt készségesen vállaltak. A munkásság nevelése pedig
különösen ilyen jellegű. Az egyházaknak Istentől kapott köteles-
ségük, a munkásságnak pedig életérdeke, hogy hívő lelkészek
és világiak a szellemi nevelés terén is szolgálják a munkásságot.
Ez nagy mértékben előmozdítana az egyházak tulajdonképeni
lelki munkáját is. Hogy ez a szolgálat milyen keretek között
történjék, az mindig a lehetőségektől függ. Az bizonyos, hogy
a munkásság olyan szervezetekben tömörül a legszívesebben,
amelyeket teljesen és kizárólag magáéinak vallhat. Ennek pedig
az az egyik főfeltétele, hogya vezetés elsősorban a közülük
kikerült emberek kezébe jusson. Annál azonban sokkal éret-
tebb gondolkodású a magyar munkásság, minthogy ne látná
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világosan, hogy az értelmiség önzetlenül segíteni akaro tagjai-
nak szolgálatára feltétlenül szüksége van és éppen ezért ne
venné szívesen közeledésüket.

Ez a szolgálat sok ponton átlépheti a szorosan vett nevelés
határát és felölelhet olyan tevékenységeket is, amelyek egyéb-
ként .u közületek hatáskörébe tartoznak (jogsegély, házassági
tanácsadás stb.). Az egyház munkásainak azonban sohasem
szabad egy pillanatra sem elfelejteniök, hogy akármilyen buzgón
végzik is az ilyen segítő munkát, ők csak szükség munkások.
Nagyon lényeges ma ennek hangsúlyozása, mert a kerszellem-
től, főként pedig a divatoktói állandóan kísértett ember nagyon
könnyen hajlandó arra, hogya legszembetűnőbb vagy a leg-
többet emlegetett hiányt tartsa a legnagyobb hiány nak, másrészt
pedig nagy a veszélye annak, - amit a nyugati protestáns
egyházak legutóbbi története is bizonyít, - hogy az evangélium-
ból emberi tanításokkal nagyon is zsúfolt szociális evangéliumot
fabrikál.

A munkások között végzett munkára nagy szükség van az
értelmiség nevelésének érdekében is. Mert az intelligenciának
nemcsak a keresztyén szolgálat végzésére nyílik így alkalma,
hanem közben önkéntelenül is egyre inkább gyökeret ver a szol-
gálatot végzőben és a szolgálatot elfogadóban egyaránt a
magyarság életében annyira szükséges társadalmi kiegészülés és
kiegyenlítődés igénye .

.Ezek az elvi célkitűzések azonban mit sem érnek, ha a
megvalósítás feltételeinek megteremtésére nem történik meg
minden. A -tnunkésség közé nem mehetnek dilettánsok. Aki élt
munkások között, az jól tudja, hogy egy átlagmunkás össze-
hasonlíthatatlanul többet ért a szociális kérdésekhez, ha ismere-
teiben sok is az egyoldalúság, mint egy átlagos tanult ember.
Középiskolai és főiskolai nevelésünk ezen a téren ma is rengeteg
és ijesztő hiányosságet mutat. Különösen áll ez a protestáns
teológiai nevelésre. A katolikus papnevelésben éppen ebben a
vonatkozásban nagy reformok történtek, és a társadalomtudo-
mány komoly rnűvelöi között is egyre több katolikus lelkész
található. Erről más alkalommal lesz még talán módunkban rész-
letesebben megemlékezni. A protestáns papok közül a leg-
érdektöbbek szociális ismerete - néhány ritka kivételtől el-
tekintve - alig több, mint amit ujságokból, politikai röpiratok-
ból és szónoklatokból, - fiatalabb, érdeklődőbb lelkészcinknél
pedig - a romantikus népies Irók igen tiszteletreméltó és sok
értékkel biró, de mégiscsak inkább szépirodalmi jellegű művei-
ből merítenek. Ennyivel pedig nem lehet elmenni komoly szak-
munkások közé - szolgálni. Sok önművelésre, mindenekelött
pedig intézményes megoldásokra van szükség. Ha a külmisszióra
készülőknek szükségük van külön iskolákra, a munkásrnisszió
jövendő végzölnek is - ilyen pedig- bármelyik lelkész, tanító,
vagy más értelmiségi is lehet, - szükségük van kornoly szociális
szaknevelésre.
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A munkásmissziót elsősorban a gyülekezetekben kell
végezni, de sok felsorolni sem szükséges ok miatt szükség van
egy központi szervre is. Bár sajátságos módon a munkások
közötti tevékenységnél katolikus részről is nagy az együtt-
működési hajlandóság, amint ezt legjobban a Hivatásszervezetek
példája mutatja - mi éppen azért, mert a lelki munkát látjuk
e misszió középponti feladatának, helyesebbnek tartjuk a feleke-
zeti elkülönülést. Az viszont nagyon örvendetes lenne, ha a veze-
tőket össze lehetne hozni egy központi tanácsban, mint ahogy ez
a népfőiskoláknál történt.

Hátra van még annak a kérdésnek tisztázása, hogy kísérle-
tezzenek-e az egyházak egy egyetemes munkásszervezet meg-
alkotásával, amely minden munkáskérdés megoldását feladatá-
nak vallaná és amely kizárólagos munkásszervezet akarna lenni.

Az elmult százesztendő egyháztörténete ennél a kérdésnél
sok útbaigazítást tud adni. Ketteler, Huber és Wichern fellépése
óta egyházi körök is nagy erőfeszítéseket tettek a rnunkásszer-
vezés érdekében, mégis a legutóbbi időkig? keresztyén munkás-
szervezetek nemzetközi titkarságával kapcsolatban álló - ka-
tolikus és protestáns - szövetségek taglétszáma a legoptimis-
tább számítás szerint sem érte el a három milliot. Ugyanakkor
a magyar ipari munkások száma napjainkban már túl is haladta
'3Z egymilliót. Ezek a számok a jövendőre vonatkozóan nem sok
jóval biztatnak. Tetszésszerinti mennyiségben lehet magyarázatot
találni e tény megindokolására. Mindenekelőtt azt kell kiemel-
nünk, hogyatársadalomszervezés állami, nemzeti feladat, nem
pedig egyházi. A közéleti harcok - ezek nélkül viszont nem
lehet az ilyen szervezést elképzelni -, sok sarat vethetnek az
egyházakra és sok válságot, megoszlást idézhetnek elő bennük.
Es amint fentebb már mondottuk, könnyen elterelhetik az
egyházak figyelmét arról, hogy az ő feladatuk az "egyetlen
szükséges dolog" hirdetése. Azutáni az egyházak ma olyan erősen
hozzá vannak kapcsolva az államhatalomhoz és sok vonatkozás-
ban annyira függenek tőle, hogy csak gátlásokkal tudnának a
munkásérdekekért küzdeni. Ez pedig a társadalmi harcoknál
eleve a sikertelenséget jelenti.

Nem szükség es tovább folytatni az ellenérvek felsorolását.
Ennyiből is nyilvánvaló: amilyen erővel végezniök kell az egy-
házaknak a munkásmissziót, éppen annyira tartózkodniok kell,
mint Istentől alkotott organizmusoknak, éppen főhivatásuk érde-
kében a napi harcokban való részvételtől. Viszont annál több
hívő, felkészült, bátor harcost kell adniok a nem egyházi szerve-
zeteknek és annál határozottabban kell az ítéletet és a kegyelmet
hirdetniök szociális vonatkozásokban is.

Az egyházak tehát a munkásszervezés terén akkor végzik el
feladatukat, ha minél jobban teljesítik Krisztus missziói paran-
csát a munkásság irányában is.

Mindezzel kapcsolatban egészen természetszerűen felmerül
az iparostanoncok kérdése is, de ennek a problémának tárgyalá-
sát máskorra kell halasztanunk. M ddy ZOltán.



31

A teremtés.
A Biblia alapján nem lehet a teremtést különbözö módszerekkel ma-

-gyarázni. A Biblia bizonyságtétele az, hogy a világot Isten teremtette.
tehát nem mi csináltuk, hanem adatott minékünk. És megléte más indo-
kolást nem enged, mint amit a kinyilatkoztatás hiradása ad tudtunkra, hogy
evilág és minden létező dolog Isten munkája. Ez az- emberi. bölcseség .
számára teljesen érthetetlen, belátására, a hit merész ugrására van szükség.
.Csak hit által érthetjük meg, hogy még mielőtt valami is volt, ott ahol
az emberi értelem és minden vele megfogható tapasztalat véget ér, - ott
.áll az' Isten. - Ennek elfogadása csak kinyilatkoztatás és hit útján lehet-
séges.

A bibliai teremtéstörténet kizár minden kozmogóniát, amelynek fel-
vetésével a világ előáll ásának kérdését sok ősi mitologia próbálja magya-
rázni. Akár kozmogóniáról, akár az újkori természettudományoknak a világ
-eredetét kutató magyarázatairól van szó, végeredményben egyik úton sem
lehet végső nyugvópontra eljutni. A régi kozmogóniák nem mások, mint
.naiv, de állhatatos ok és okozati rendszer kifejezései, amelyeknek alkal-
mazásában határ nincsen, Ugyanez a helyzet az újkori természettudomány-
nál is, ahol az ok és okozati összefüggések rendszeres kikutatásának az
útján sem lehet végső nyugvópontra eljutni. Ezért elválaszthatatlan minden
kozmogónia a teogóniától. Mindkettő a világ elő állásáról beszél, és soha-
sem teremtéséről. A természettudomány minden meglévőt valamiféle okra
vezet vissza és a végső ok (bár logikailag' megállapodni lehetetlen) helyébe
odalép a természeti törvény, az újkori nyugatnak ez a pogány istensége.
A kozmogöniák pedig kénytelenek nemcsak a világ előállásáról, hanem
a világ előállásának okairól, az istenek előállásáról is beszélni. A Bibliának
azonban nem az a szándéka, hogy rendszerezett kozmogóniát adjon, itt
nem okoskodó értelmi megfontolásról,· vagy természettudományi referá-
tumrói van szó, hanem Istenről, az Ö igéjéről, az Ö hatalmáról és ural-
máról a világ felett.

Az Írás teremtésről, a kezdetről beszél, rnindkettö az emberi gondol-
·kodás számára megfoghatatlan. Isten mindig ott áll, ahol az emberi
gondolkodás véget ér. Ö nem az első ok, Ö a Teremtő. "Kezdetben", ahová
.az emberi értelem be nem hatol, teremt az Isten. És pedig nem mint valami
.kézrnűves, aki valamiből valamit elkészít, nem mint valami kaosz ellen harcoló
.ösharcos, aki rendet teremt a rendetlenségben, hanem aki pozitive és ne-
gative mit sem talál, aki "szólt, és meglett, parancsolt és előállott" (Zsolt.
33, 9.). Meg kell jegyeznünk, hogy a teremtés és kezdet mellett épp olyan
érthetetlen az is, hogy szólt az Isten. Ez tehát csoda, mint Istennek minden
munkája.

A. teremtő Isten nem filozófiai fogalom, mint valami önmagában
nyugvó örök létezés, hanem legmélyebb értelemben vett tevékenység. Nem
személytelen. mindent átjáró erő, hanem személyes akarat és cselekedet.
Nem a világgal együtt állt elő, mint aki résztvesz e világ mulandó és hatá-
rok közé szorított sorsában, hanem egy vele szemben áÍló "egészen más"
szellem. De nem is ellenszelleme a vele szemben álló ellentétes anyagnak.
mint a világgal szembenálló, de vele egyenrangú másik létező (dualizmus) •

.hanern olyan örök létező és abszolut szellem, hogy előtte az egész terem-



tett világ annyi, mint egy porszem a mérleg serpenyöjében, (Ezs. 10, 15.)_
Annyira hatalmasabb és valóságosabb az Isten a világnál, hogy a kettőt
egymással szembeállítani sem lehet. A teremtés - a Bibliai bizonysága
szerint ~ csak Istennel kapcsolatos tulajdonság, az Isten sajátos tulajdon-
sága és műve.

A világot Isten hívta létre. Isten nem tartozik hozzá a világhoz, de
a világ sem része az Istennek, még kevésbbé része vagy darabja Isten'
ennek a világnak, sőt egészen függetlenül áll a világ fölött - Isten és a

• világ ennek ellenére mégis összetartoznak, mert a világot Isten hívta elő
a semmiből (creatio ex nihil o). Nem akar egyedül lenni, akarja és meg-
teremti a világot. Ez a teremtett világ tehát az Övé. O a Teremtő, minden
más: teremtmény. O az Úr, s minden más az O szolgálatára van rendelve ..
O mindöröktől fogva örökké volt, van és lesz kezdet és vég nélkül, a vi-
lágnak azonban éppen az O akaratából van kezdete és vége. Mi nem lehe-
tünk más viszonyban Vele, mint hogy O adta és teremtette nekünk a vilá-
got és az életet, és mi azt csupán elfogadjuk. Számunkra nincs is más létező
mint amit O teremtett és szabad akaratából adott minékünk. A teremtés
tehát az Isten hatalmának és szabadságának a tanubizonysága. Isten a világ'
ura és egyben kegyelmes Atyja, aki által és. akire nézve teremtettek min-
denek (Kol. 1, 16.). -

A -tererntés bibliai fogalmához hozzátartozik a "csoda" is. A csoda
szöges ellentétben áll a fejlődéssei, amint azt az újkori tudomány igyekszik
hangsúlyozni. De ellentétben áll az emanáció képzetévei is, vagyis azzal a
képzettel, hogy a világ az istenségből mintegy kiáradt, kiszakadt volna.
Ellentétben áll olyan világformálás képzetévei is, mint amilyen a deizmus,
Ezt utóbbi úgy vélte, hogy Isten megalkotta ugyan ezt a világot és aztán
elindította, felhúzta mint egy órát és megelégedetten sorsára hagyta. A
bibliai híradás szerint a világ keletkezése Isten személyes akarati működé-
sének az eredménye, Isten az O szava, igéje által szétárasztotta és való-
sággá tette csodásan gazdag életteremtő erejét. (1. Móz. 1, l. Ézs. 55, 11.
Zsolt. 33, 6.). Ugyanakkor Isten a teremtett világot szakadatlanul formálja
és gondot visel rája. Isten igéjével teremt. Igéje nem puszta szó, hanem
élő és ható, tehát mindig alkoto ige. A teremtmény számára csak annyi
ismerhető meg a Teremtőről és a teremtésről is, amennyit Isten neki ki-
nyilatkoztatni hajlandó. Az ég és a föld a valóságok teljes körét jelenti.
Nincsenek határok, amelyeken túl olyasmi lenne, amit nem az Isten alko-
tott volna, nincsenek távolságok, amelyekbe elmenekülhetnénk az O hatal-
mának és birodalmának köréből (Zsolt. 139, 6--10.).

Mindezekből következik, hogy a teremtés ténye csak a hit számára.
megragadható valóság, csak a hit nyer bepillantást a világnak az ember
számára mindig elrejtett alapjaiba. Eza bepillantás azt jelenti, hogya vi-
lágtól és életünkföl menthetetlenül elválaszthatatlan az Isten. Ebben a világ-
ban és a mi életünkben minden Isten teremtő kezének a lenyomatát hor-
dozza, minden az O formáló gondolatának a kifejezése. Nincs tehát sem
a világ anyagának, sem az emberi szellemnek, a teremtésnek és a történe-
lemnek semmiféle olyan területe, amely Ot elkerülhetné. Nincs az emberi
személyiségnek, politikai vagy gazdasági életnek olyan tere, ahol mi Isten
elől félreállhatnáhk. Nincs oly magas pont, ahonnan Isten minket döntésre
ne kényszerítene. Ebből következik az is, hogy ebben az általa teremtett
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világban és általa teremtett életünkben minden helyen és minden élet-
helyzetben neki vagyunk felelősek. Isten jelen van az egész teremtettség-
ben, a teremtettség minden rendjében és adottságaban. Egészen közelröl
'éget minket az élő Isten valósága. Előtte összezsugorodik a térnek és idő-
nek csak az emberi gondolkozás számára' kényszerítő szemlélete, hiszen
-Ot sem a tér, sem az idő nem korlátozza. Minden bölcseleti és természet-
tudományi elgondolás, amely tudni vél egy kezdetnélküli végtelen világot,
teljesen szertehull az Isten jelenlétének valóságában (Zsolt. 90, 4. Jel. 1, 8.).

Széljunk még valamit a teremtés "koronájáról", az emberről, aki nem
teremtő, de terrnetmény, aki még működési helyét sem maga keresi meg'
magának, hanem oda js Isten helyezi el őt. A bibliai teremtéstörténet
(1. Móz. 1-2.) szédítően nagy dolgot mond az ember teremtéséről, t. i.
hogy Isten az embert saját képére teremtette és uralkodásra rendelte a
föld felett. Nem mi alkottuk Istent a mi képünkre, hanem Ú alkotott min-
ket az Övére. Nagy megbízatást kap az ember: a szaporodás és uralkodás
megbízatását, tehát voltaképpen részt nyer Isten teremtői munkájából. Itt
a bűneset még nem csinált hasadást Isten és a világ, Isten és az ember
között. Ez a világ azonban, amely az Isten szemében olyan "igen jó", már
nem a mi világunk. Ettől elválasztott a bűn szakadéka (1. Móz. 3.). Hogya
teremtésről isteni hiradás áll rendelkezésünkre, az az Ö kegyelmének a
megnyilatkozása, rámutatás arra, amit Isten gyermekei remélhetnek az
időknek a végén. Ma a teremtettséggel nem békességben, de a bűn miatt
harcban élünk. Isten békessége akkor fog bekövetkezni, ha új ég és új föld
teremtésévei ismét eljön Istennek e világ felett való teljes uralma (Hós.
2,20. Ézs. ll, 7.). A jövendőbe való pillantás az Irás szerint mindig össze-
függ a teremtéssei, Isten jelenlétében kezdet és vég kezet nyujtanak egy-
másnak, mert mindkettő Isten országának a valósága.

A 'Biblia teremtésről szóló hiradása érthetetlen marad e világ előtt. A
hivő ember is csak annyit lát meg belőle, amennyit Isten neki kegyelmeseri
kinyilatkoztatott. Saját értelmünkkel, vagy erőnkkel nem lennénk képesek
felfogni és hinni. "Maradjunk tehát- az Igének tanítványai és engedjük,
l10gy ennek meglátásában is a Lélek vezessen mínket." (Luther).

Z!!szkaliczky Pál.

Egyetem,istáink "viiágnézete'\*)
(A következökben közreadom az egyetemisták között végzett kérdőív

kísérlet eredményének hátralevő részét. A megelőző két közlernényben
egyetemistáink vallási ismeretei és gyakorlati keresztyénsége bontakozott
ki az olvasók előtt..A hátralevő kérdések inkább világnézeti színezetűek.
A feleleteket 100 egyetemi hallgató adta kilenc különbözö bibliaórán.
Közülük 78 fiú volt. 22 leány. 46 evangélikus egyházi intézetben, 33 állami
és más, II róm. kat., 7 református, 2 unitárius iskolában kapta lelki
nevelését. 100 hallgató közül 21 bölcsész, 16 testnevelési főiskolás. 14
mérnök, 12 közgazdász, 10 pedagógiai szeminárista, 9 képzőművész. 7
állatorvos, 5 orvos, 5 jogász, 1 zeneakadémiai hallgató volt.)

* * *
'") L. a folyóiratunk m. é. novemberi és decemberi számaiban a szer-

zőről megjelent tanulmányokat is!



34

1. kérdés: Mit tart az élet céljának?
9 hallgató nem válaszol semmit, 6 írja, hogy sokat gondolkozott:

ezen, de nem tud megnyugtató .f'eleletet, 4 pedig, hogy még nem gondol-
kozott rajta.

A hallgatók legnagyobb csoportja a hivatásbeiöItést tartja az élet
céljának. .Becsületes, munkás élet" (3), - "Hivatásom önzetlen betöltése"
(2), "Istentől kapott adottságaim at tökéletesíteni, s felhasználni mások
javára" (4), - "Isten mindenkinek kijelölt egy hivatást, azt kell betölteni"
(3), - "Másokért való rnunkát", - "A számunkra kijelölt helyen legjobb,
tudásunk szerint szolgálni ideáljainkat", - "szolgálat" (5), - "Hazáért
végzett szolgálat" (20), - "A haza sorsát előbbre vinni", - "hazafiasság,.
egyháziasság keresztyén családban", - "Jó magyar hazafias ifjúság neve-
lését" (4), - "Fajfenntartás, utódok nemzése és nevelése" (5), - "Dolgozni
édesanyárnért", - "Új társadalom felépítése", - "Sok nehézség után job!r1,
jövőbe vetett hitet, munkát és fajfenntartást", - "A rnűvészetet".

A másik tetemes csoport a boldogságot, vagy boidogulést tartja az.
élet céljának. "Boldog, megelégedett családi élet", - "Harmónikus életet",
- "A boldogulást", -r-r- "Anatol Franceval egyetértek", - "Szeretnék bot-
dog lenni", - "Minél boldogabb legyek. Erkölcsös élettel, nem nagystílűen,
csendesen akarok élni", - "Nyugodt, kiegyensúlyozott életet, biztos meg-
élhetést, ebben idealista vagyok", - "Odaadó munkásságot, hitet, s ez-
által megelégedettséget", - "Fajfrenntartás és egyéni és egyházi (P) jólét",
- "Becsületes élet után nyugodtan járulni az ítélet elé", - "Boldogság-
keresés". .

Egy képzőművész hallgató: "Szeretnék minél tisztább an látni ebben
a "káoszban, jól festeni és boldogan élni. Sok?". - És egy mezögazdász ;
.Becsületes, örömteli munkát, tiszta életű ember lenni, küzdeni a' földdel,
dolgozni csendben, névtelenül a magyar Iöldművesért".

De mennyi fiatalkori aggság: "Nem kivánkozom elérhetetlen dolgok
után", "Középkorú, és öreg ember boldogsága, melyet mostani tiszta
élettel és tanulással érhet el az ember", - "Megelégedettséget'''.

A következő csoport a tökéletesedésben látja az élet célját. Az:
előbbiekkel szemben, akik a kérdést egészen személyes szempontból fog-,
ták fel, ezek igyekeznek világnézeti választ adni rá: "A tökéletesedés" (4),
- "Jó emberré lenni", - "Az ember a saját keretei között érje el 3·

legtöbbet", - "Értelmi és érzelmi gyarapodást", - "Önmagunk művelé-
sét", - "Általában: az emberben nyugvó tehetségek kifejlesztése. Magam.
célja: a többi ember közül erkölcsi és tudományos alapon kíválni és
vezetni a .tömeget".

Csak igen kevesen gondolnak keresztyén feleletekre: "Végcél az:
üdvösség" (6), - "Csakis az üdvözülést, még akkor is, ha nem elmélyüíve
gondolom ezt és nem törekszem rá igazán", - "Készül et egy magasabb
életre" (6), - "Csak Isten tudja", - "A cél nem rajtam múlik, nem éne
akartam élni sem", --: "Próbálni Istenhez közeledni", - "Az Igazságot
megtalálni" (3), - "Ha bibliás feleletet akarnék adni, érzem, nem lennék.
öszinte".

És néhány blzotiységtétel: "Az élet célját nem tudjuk (akkor Istenek
volnánk). Jézus szerint a cél Isten országa. Most kezd világosodni előttem:
2Z Isten országa", - "Erre igy szoktam felelni Madách-csal: "Ne kérdd!
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a titkot, mit jótékonyan takar el Istenkéz vágyó szemedtöl", az embernek
csak az a gondja, hogy "emberhez rnéltö gonddal éljen", - "Szolgáljam
az Isten ügyét ott, ahová engem állított, s betöltsem rám vonatkozó
akaratát. Hirdessem az'ő megváltó kegyelmét, hogy mások is megismer-
hessék Isten szeretetét", - "Szeretném, ha minden dicsőségemet Istennek
adhatnám és Isten rninél többet felhasználhatna eszközül", - "Isten dicső-
ségére élni minden megnyilatkozásomban. Tudományos munkától a min-
dennapi élet apró tevékenységéig".

Egy hallgató pedig azt tartja az élete céljának, hogy "képviselő
legyen".

* * *
2. kérdés: Hisz-e a keresztyénség életirányító hatásában?

Ha igen, miben látja, vagy szeretn é látni azt? Ha nem, tiézete
szerint mi szorítja ki életünkből a keresztyénséget?

16 hallgató nem válaszolt a kérdésre, 16 pedig csak annyit írt, hogy
nem hisz benne. A többi vallomást tett az ebben való hitéről, de gyakran
csak elméleti igazságnak látja ezt, s nem tudja belátni, hogyan lehetne
ebből gyakorlat.

Feleletek azoktól, akik nem hiszik, vagy nem tudják elképzelni:
"Abban hiszek, hogy Isten csodát tehet egyes emberekkel, de hogy a
keresztyénség tehetne valamit, abban nem. A keresztyén emberek összes-
sége nem méltó erre", - "Igyekszem ennek nem rnélyére hatolni", - "A mai
emberiség szelleme nem mondható keresztyénnek", - "Nem hiszek benne,
mert maga a való élet szorítja ki", - "Szeretnék hinni, de túl szép
lenne ez, s könnyű volna mindent Krisztusra tolni. Egy kicsit bigott és
romantikus az egész", - "A mai embernek nincs érzéke metafizikai meg-
nyilatkozások iránt.", - "Nem tudok hinni. Főleg a művelt rétegekben
annyira elharapódzott a vallástalanság, 'hogy az egyház csak legnagyobb
erőfeszítéssel tudja megtartania híveit", - "A keresztyénség nem lehet
tömegmozgató", - "A magam életében nem tudom elképzelni, de mások-
ban látok példákat", - "Szeretném látni rninden téren, de sohasem fogom
meglátni", - "Az ember nem élhet így egyedü!. Viszont a tömeget nem
lehet ezzel rneghatni", - - "Az ú. n. bigottságot el kell "hagynunk", -
"Kétségtelen, hogy a keresztyénséga legfejlettebb, vallás és elképzelhető
egy új fejlődési fok is", - "Cs'ak papiron van keresztyénség. hatalma
nincs".

Bizonyságtételek azoktól, akik hisznek benne: "Hiszek feltétel ,nélkül.,
mert saját életemben tapasztalom", - "Hiszek, mert láttam embereket,
akik feltétel nélkül rátették az életüket", - "A nevelésben feltétlen hatása
van", - "Ösztönösen hiszek benne", - "Cselekedeteimben feltétlen sze-
repet játszik", - "Kis dolgokban is megtapasztaltam már Isten feltétlen
vezetését", - "Az Úr irányítja az életemet", - "A XX. század kulturális
struktúrája el 'sem képzelhető nélküle".

Csaknem mindnyájan feleltek arra a kérdésre, mi szorítja ki az
életükből a keresztyénséget. A feleletek kísértetiesen egybehangzanak:
Legtöbben a vallási megosztottságot, a felekezeti harcot említik. Mások
akorszellemet, ismét mások a sok gondot, hajszát, s azt, hogy a keresí~
tyénség éléséhez "nincs idő" (!). - Vannak akik a vegyesházasságok tiltása
miatt haragszanak a keresztyénségre, mások a rossz papok miatt. Más
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vélemények: "Önzés, kényelem, tetszeni vágyás", - "A keresztyének nem
keresztyén élete", - "A földi egyház olyan elemekkel fonódott egybe.
melyek miatt megtagadja abibliát", - "Az üzlet, az anyagias éld", -,-
"A közösségi élet gátlásai", - "Az életkörülményeink", - "Az embernek
inkább a rosszra van hajlama", - "A keresztyénség csődbe jutott", ~
"Megmerevedett", - "A ,keresztyén' államok rniatt", - "A megalkuvás
miatt nem hatásos".

Ezek a feleletek elgondolkoztathatják az egyház felelőseit ...

* * *
3. kérdés: Hogyan dolgozzék a modern egyház?
A feleletek meglehetősen szétágaznak, de néhány dologban figye-

lenne méltóan egybehangzanak. Általános óhaj, hogy jobb papokkal dol-
gozzék az egyház, személyesen foglalkozzék a hivekkel, s vegye tekintetbe
a mai éJet követelményeit és tényeit. Az egyház ne alkudjon meg, s atrii
nagyon feltűnő: ne használjon az emberek megnyerésére "trükköket".
Csak az igehirdetést!

Érdekesebb feleletek: "Döntés 'elé kell állitani az embereket", - "Mint
az első keresztyének", - "A gyakorlati mindennapi élethez szellemi
táplálékot nyujtson", - "Többet foglalkozzon a való élettel", - "Szere~
tettel, csak ez ér célt", - "Harcos szeretettel", - "Úgy nem, mint a mai
papok", - "Az ifjúságnak reálisabb nevelésévei", - "Szeresse a tradició-
kat, de próbálja ki a ma és a holnap eszközeit", - "Hagyományos esz-
közök mellett a modernekkel is. Még a filmmel is", - "Hirdesse Isten
igéjét tiszta eszközökkel, nem zsákbarnacskával, bibliával, ne teológiával,
s főleg nem táncos teákkal", - "Hasonlóan a reformációhoz: magyaro-
sabban", - "Társadalmi különbség nélkül egyesítse a' híveket", - "Kor-
szellemnek megfelelően ne a mult ra, de a jelenre hivatkozzék", - "Foko-
zottabb gondot a belrnisszióra", - "Mentse meg az emberek lelkét", -
"Ne szóljon bele az állam ügyeibe", - "Nem szervezetekben, csak a szö-
széken és a családban" (l), - "Egyéneket vezessen Krisztushoz, ne tömeg-
munkát végezzen", - "Törődjék az ifjúsággal és ne csak vallási kérdé-
sekkel gyötörje őket. Más problémáik is vannak", - "Nem tartom helyes-
nek a liturgiát. Még jó, hogy nem térdeltetnek le. Ma már mindenütt az
egyszerű a modern. Nálunk rnért nem ?", - "Térjen vissza ősi egyszerűsé-
géhez, a prédikációba ne vigyen politikát", - "Egyénenkint keresse fel
az 'embereket, s ne szónokoljon örökké, hogy Jakab ezt mondta, meg
azt mondta, hanem közvetlenül az egyes emberhez szóljon", - "A nagyon
gyönge papokat ne engedjék szónokolni. Bízzanak rájuk más rnunkát",
-' "Próbáljon a világ szemével látni",

És észre kell vennünk a feltűnő sok kívánságot a felekezeti békéért
és a keresztyénség egységéért. Az egyetemi ifjúság körében óriási aranyo-
kat ölt a keresztyén békesség és különösen a protestáns egység gondolata:

::: * *
A fentiekhez nincs mit hozzátennünk. Magukért beszélnek.

Az egyetemi és főiskolai evangélikus ifjú értelmiség a maga
benső lelki, vallási hitbeli, erkölcsi, világnézeti bizonytalanságá-
ban szinte kiált a lelkigondozás után. Előttem telj esen világos,
hogy ezt a lelkigondozást ma már egyéltalán nem lehet sablonos
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formák és eszközök igénybevételével végezni. Mindenestül uj
hang, új munkaeszközök, új szempontok szükségesek. Az egye-
temista lelkészi munka nem egyszerű számontartása az egyete-
rnistáinknak, de azok különleges kiszolgálására van szükség.
Ezek után a közlemények után az olvasók és egyházunk széle-
sebb közvéleménye előtt is sok minden megvilágosodhatott.
Remélhetőleg nincs ma már azon a romantikus állásponton, hogy
ifjú értelmiségünket jól neveJtük akár a családjainkban, akár az
egyházi munkában, vaIIástanítás és templomi munka alatt. És így
feltehető, hogy abban sem leszünk romantikus és naív állás-
ponton, hogy az egyetemisták hamar megnyerhetők az egyház
számára, s megtarthatók különleges feladataik elvégzésére.
Isten különös segítségére, a Szentléleknek hatalmas közbe-
lépésére s a megkegyelmeztetésünkért vívott hatalmas imádság-
küzdelernre van szükség, csak hogy ifjú értelmiségünk megtart-
ható legyen!

Def6sby Ltíszló.

Ne vedd hiába lsten nevét!
Amig az első parancsolat a szívet oktatja ki és a hit jelentőségére

tanít, addig a második parancsolat onnét bentről kifelé visz és szánkat meg
'nyelvünket neveli Isten tetszésére. Az első ugyanis, ami a szívböl előtör és
amiben a szív megnyilvánul, a beszéd. Tehát, amint előbb (t. i. az első
parancsolatról szóló tanltásban) feleletet adtam arra a kérdésre: mit jelent
:;IZ, ha valakinek van Istene, most arra kerül a sor, hogy ennek s a többi
parancsolatnak értelmét is világosan átIásd és elmondd.

Ha azt kérdik tőled: "Hogyan érted a második parancsolatot s mit
jelent: Isten nevét hiába venni, avagy vele visszaélni?" - feIeid röviden
ezt: "Isten nevével akkor élünk vissza, ha azt hazugság vagy más bún
érdekében bármi módon is emlegetjük." Azt a parancsot kapjuk tehát,
hogy Isten nevét hamisan ne használjuk s ne vegyük ajkunkra, amikor a
szívünk bizony mást gondol, vagy legalább is másra kellene, hogy gondol-
jon. Igy szokott történni azoknál, akik törvényszék előtt pereskedve es-
küdöznek s egyik fél a másikkal szemben hazudik. Pedig Isten nevével
:nem lehet jobban visszaélni, mintha azzal hazudunk, vagy vele valakit meg-
csalunk. Maradjunk meg e parancsolatnak ennél a világos, könnyen érthető
magyarázatánáJ.

Ebből már most mindenki könnyen kiszámíthatja, hogy rnelyek s mily
sokfélék azok az esetek, amelyekben az emberek Isten nevével visszaél nek,
bár minden visszaélést felsorolni nem is lehet. De hogy röviden mégis
érintsük, felemJítjük, hogy különösen sok visszaélés fordul elő Isten nevé-
vel a világi adás-vétel s olyan dolgok körül, aminők a pénz, a vagyon és
becsület. Történhetik ez nyilvánosan, akár a törvényszék előtt, akár a pia-
con vagy egyebütt, amikor az emberek esküsznek és hamis esküt tesznek
Je Isten nevében, vagy valami más dologgal terhelik meg a lelkiismeretüket.
Kűlönösen házassági ügyekben gyakori, amikor ketten titkon meg esküsz-
sek egymásnak, de a törvény elé kerülve, egyik vagy a másik fél tagadja.

De az Isten nevével való visszaélés legnagyobb rnérvet mégis a lelki
s a lelkiismeretet érintő dolgok terén ölt, amikor hamis tanítók lépnek feles hazug koholrnányaikat Isten szava gyanánt terjesztik.

Ime, van itt mód bőven arra, hogy mindent Isten nevével ékesítsünk,
szépítsűnk vagy igazoljunk, akár közönség es világi adás-vételröl, akár a
hitnek vagy tanításnak felsőbbrendű, finom dolgairól van szó. Az Isten ne-
vének meghezudtoloi közé tartoznak a káromkodók, mégpedig nem csu-
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pán a durvák, akikre azonnal ráismer mindenki, mivel minden szemérem
nélkül mocskolják be lsten nevét -, akiknek már nem a rni iskolánkban;
hanem a hóhér iskolájában volna helyük. Am ide tartoznak azok is, akik
az igazságot és Isten igéjét nyilvánosan meggyalázzák s azt az ördög szá-
jába adják. Ezekről most bővebben nincs szükség szólani.

Jelen -alkalommal hadd tanuljuk és szívleljük meg, mily nagy dolgok
fordulnak meg e parancsolaton, hogy minden igyekezettel óvakodjunk és
féljünk az Isten szent nevével való bármely visszaéléstől, mint ami a kül-
söleg megmutatkozó bűnök közt a legnagyobb. Mert bár hazudni és csalni:
önmagában is nagy bűn, még nagyobbá lesz, ha azt az ember még igazolni
akarja és hitelesebbé tétele kedvéért Isten nevét veszi ajkára s a gyalázat
takarására használja úgy, hogy egy hazugságból kétszeres, sőt még több-
szörös hazugság lesz.

Ezért csatolt Isten ehhez a parancsolathoz is egy igen komoly fenye-
getést, amely így hangzik: "Mert nem hagyja az Úr büntetlenül azt, aki
az Ö nevét hiába veszi." Azaz senkinek el nem nézi, sem büntetlenül nem
hagyja. Amiképpen nem hagyja Isten bosszulatlanul, ha valakinek a szíve
elfordul Tőle, épp oly kevéssé szenvedheti el, ha valaki az Ö nevét hasz--
nálja fel hazugságainak szépítgetésére. De fájdalom, most olyan gyaláza--
tos szokás ejtette hatalmába az embereket az egész világon, hogy valóban
igen kevesen vannak, akik Isten nevét hazugságra és egyéb gonoszságra
nem használják, épp oly kevesen, mint azok, akik teljes szívből egyedül
Istenben bíznak.

Mert kezdettől fogva el vagyunk mi látva egy szép kis erénnyel: ha:
valaki valami rosszat cselekedett, szeretné a gyalázatát eltűntetní s palás-
tolni, hogy senki ne lássa, ne tudja. Mert az arcátlanságban senki annyira
nem megy, hogy elkövetett gonosztettéveI mindenki előtt dicsekedjék, ha-
nem inkább titkolja, nehogy rájőjjenek. Ha aztán valakit előfognak. akkor
Isten adja oda a nevét és öltöztesse a gaztettet kegyes mezbe, a gyalázatot

JI tisztesség látszatába! IdefajuJt ma már a világ folyása, és új, nagy özön-
vízként elárasztja az egész földkerekséget. Jutalmul kapunk, amit keresünk
s amire rászolg álunk: dögvészt, háborút, drágaságot, tűzvészt, árvizet, -rossz:
feleséget, gyermekeket, cselédséget és ki tudja még miféle csapást! Mert
horinan is eredne máshonnét ez a tengersok nyomorúság? Még igen nagy
kegyelem, hogy a Föld elhordoz és táplál bennünket.

Ezért kell mindenekelőtt az ifjú nemzedéket rávezetni és hozzászok-
tatni, hogy ez és a többi parancsolat nagy legyen a' szemében és ha meg-
szegi, tüstént működjék a vessző, és a parancsolat azonnal tartassék elébük
és plántáltassék újra beléjük, úgy hogy ne csupán a testi fenyítéstől való
félelemre, hanem az Istentől való s Előtte való félelemre neveJtessenek.

Igy most már megértheted, mit jelent Isten nevével visszaélni. Dió-
héjba foglalva tudniillik azt, hogy vagy hazugságra, valaminek olyan név
alatt való szerepeltetésére használjuk, ami nem felel meg a valóságnak, -
vagy átkozódáshoz, esküdözéshez. varázsoláshoz vesszük igénybe, szóvaf
végeredményben, hogy kényünk-kedvünk szerint valami gonoszságot mü-
velünk vele.

Meg kell azonban tudnod e mellett azt is, miként kell Isten nevét he-
lyesen használni. Mert ugyanazon szavakkal, amikor azt rnondja: "Ne vedd
hiába Istened nevét!" - egyszeriben azt is tudtunkra adja, hogy viszont
jóra annál inkább használjuk azt. Hisz ez a név éppen azért jelentetett ki
és adatott nekünk, hogy használatban legyen és hasznunkra fordítsuk.
Ebből már most önként következik, hogy amig meg van tiltva, hogy Isten
szent nevét hazugságra vagy más bűnre felhasználjuk, addig viszont
meg van parancsolva, hogy az igazság, valamint minden más jó érdekében
igénybe vegyük. Igy például, mikor igazunkat esküvel erősítjük meg, ahol
arra szükség van és ahol tőlünk kívánják. Ugyanúgy akkor, ha Isten nevé-
ben igaz dolgokat tanítunk. Hasonlóképpen, ha az Ö nevét a nyomorúságban
segítségül hívjuk, vagy valami jótéteményért dícséretet vagy hálát adunk.
stb. Mindezt egybefoglalva, megparancsolva találjuk az 50. zsoltár ez igé-
jében: "És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és megszabadítlak
téged, és te dicsőítesz engem," Mert Isten nevének igazságban való aj-



kunkra vétele és áldásos felhasználása jelenti mindezt, és így szenteltetik
meg az O neve, ahogyan a Miatyánk rnondja,

Ime, itt van most már előtted az egész parancsolat magyarázata!'
Ennek tudtával könnyü megfelelni arra a kérdésre, ami sok tudós elméjét
megzavarta: "Miért van az evangéliumokban az eskü megtiltva, holott
Krisztus, szent Pál és a többi szentek nem egyszer esküdtek?" Rövid vála-
szunk erre nézve az: Esküdni sohasem szabad gonoszul, azaz hazugul s,
mikor se haszna, se szükség e nincs. Mert jó dolog az, ami által Istent di-
csérjük, az igazságot és jogosságot megszilárdítiuk, a hazugságot eltipor-
juk, az embereket megbékéltetjük, engedelmességet tanusítunk s viszályt
csillapítunk. Mert .maga Isten lép itt közbe, széjjel választván igazságot és
igazságtalanságot, gonoszságot és jóságot. Ha 'az egyik fél hamisan eskü-
szik, már ki is van mondva reá az ítélet, úgy hogy semmiképpen sem
szökhetik a büntetés elől. S ha megtörténik, hogy a büntetés egy időre el-
marad, végül sem lesz abból az iIIetőenk haszna, úgy hogy a hamis esküa
szerzett nyereség elolvad a kezében és soha nem örülhet neki. így' ta-
pasztaltam már én ezt sokaknál, akik megszegvén házassági "esküjöket,
nem volt aztán már nekik egyetlen jó órajuk s egyetlen igazán jó napjuk,
és azután javaikat is elvesztvén, testileg-lelkileg nyomorultul elvesztek.

Éppen azért ismételten intek és buzdítok mindenkit, hogy gy ermeke-
inket már idejekorán intéssel és elrettentéssei, fékentartással és testi fe-
nyltéssel szaktessuk arra, hogy iszonyadjanak mituien hazugágtól, főképp,
pedig attól, hogy ilyesmihez használják fel Istennek nevét. Mert ahol
ezeknek szabad folyást engednek, nem lehet ott semmi jót várni, amint azt
most is láthatjuk, hisz a világ gonoszabb, mint valaha, és sehol semmi'
jó rend, sem engedelmesség,sem hűség, sem hit, hanem csupa elvetemült.
féktelen ember, akiken sem a tanítás, sem a fenyítés nem fog! Mindez,

• pedig Isten haragja és büntetése azért, hogy oly szemérmetlen módon tI-
porják lábbal e parancsolatot.

Másrészt kötelességünk az is, hogy gyermekeinket sarkaljuk és
ösztönözzük Isten nevének magasztalására s arra, hogy folyton ajkukra

, vegyék mindazzal szemben, ami bárhol éri őket és útjukba kerül. Mert
Isten nevének igazi tisztetése abban áH, hogy minden vigasztalást Tőle
várunk, és éppen azért segítségül is Ot hívjuk, mégpedig úgy, fiogy előbb
- mint fentebb hallottuk, - a szív adja meg Istennek a tiszteletet <1",

benne való 'hit ált al, azután a száj is a Róla való vallástétellel.
Az efféle eljárás egyben üdvös és hasznos szokás, igen 'hathatós az,

ördöggel szemben, aki állandóan ott settenkedik körülöttünk és azt lesi.
hogyan tudna bűnbe és gyalázatba, 'nyomorba és veszedelembe juttatni,'
de nem szívesen hallja és nincs maradása, ha valaki szíve rnélyéböl emle-
geti és hívja segítségül Isten nevét, és bizonyára sok borzasztó és gyalá--
zatos bukás érne, ha Isten az O nevének segítségül hívása fejében meg nem
tartana bennünket. Magam ,is sokszor kipróbáltam, és bőven megtapasz-
taltam, hogy gyakran egy-egy hirtelen reám zuhanó nagy szerencsétlen--
ség azonnal elfordíttatott rólam és elmult, .míhelyt Isten nevét segítségüt
hívtam.

Ezt érjük Cllazzal is, ha hazzászoktunk, 'hogy mindenféle eshetőségre
számítva, magunkat naponként Istennek ajánljuk testestül-lelkestül. és az'
() oltalmára bízzuk feleségünket, gyermekeinket, cselédségünket és minden
vagyonunkat. Igy jött létre az a gyermekkorból szokásos gyakorlat, hogy
amikor valami borzasztót vagy rettenetest látunk vagy hallunk, azt rnond-
juk: "Uram Isten, őrizz meg; drága Uram, Krisztusom, segíts meg!" és
más efféle. Viszont akkor is, ha valakível valami nem is várt jó történik,
bármi csekélység is az, rnondjuk csak: "Áldott legyen érte az Isten, legyen
Övé a hála; ezt és ezt Isten ajándékozta nekem!" stb. Úgy kell erre szok-
tatni gyermekeinket, mint azelőtt arra, hogy szent Mik/lós vagy más.
szentek kedvéért böjtöljenek vagy imádkozzanak.

Lásd, így lehet az ifjúságot gyermekhez alkalmazott módon mintegy:
játszva lsten félelmében és tiszteletében felnevelni, hogy az első és máso-
dik parancsolat igazi buzgóság rnellett náluk állandó gyakorlattá váljék,
Ebből aztán annyi jó szérmezhetnék, bontakozhatnék ki s hozhatná meg-
gyümölcsét, hogy oly nemzedék nöne fel, amely áldására és felvidulásár6i



'.lehetne az egész országnak. Ez volna a jó nevelés, amikor nyájassággal és
örömmel szoktat juk a gyermekeket. Mert amit csupán vesszővel és ütleg-
gel kell a gyermekből kikényszeríteni, abból nem sok jó származik, s még
ha ez úton el is érnél valamit, nem maradnak tovább kegyesek, csak amig
a vesszőt hátukon érzik.

Ez a nevelési mód pedig belegyökerezik a szlvbe és a gyermekek:
jobban félnek Istentől, rnint a bottól vagy virgácstóI. Mindezt az ífjúság
kedvéért mondom el ilyen egyszerűen, hogy végre szívünkbe hatolion.
.Mert ha gyermeket tanítunk, vele kell gagyognunk. Igy óvtunk tehát
.az Isten nevéve'! való visszaéléstől és buzdítottunk annak helyes használa-
tára, ami nem csupán szavakból áll, hanem azoknak megf eielö cselekede-
tekből s életből, hogy tudjuk; hogy ez az Istennek felettébb kedve szerint
való s meg is fog érte jutalmazni oly nagy bőséggel, mint amilyen bor-
zasztóan büntet, ha azzal visszaélünk. .

(A Nagy Kátéböl.) Luther Márton

Az idők jelei.
Az utóbbi esztendőkben 5--6 magyar nyeívű magyarázat jelent meg

.a Jelenések könyvéröl. Hasonló a helyzet szerte a világban. Ebredezöben
'van a modernizmustóI elsikkasztott eszkatológiai*) várakozás. A keresz-
tyének kezdenek újra ráeszmélni az evang éliumra és benne Isten világára.
Nyilvánvaló, hogy készülődnek az Úrérkezésére. Ehhez a készülődéshez
tartozik az idők jeleire való figyelés. Ezek ujjrnutatását félreérthetjük
sokszor, kiáltó jeleket észre sem vehetünk, mégis nyitva kell tartanunk'
szernünket, figyelnünk kell az idők sodrát, és tőlünk telhetőleg mindent
el ken követnünk, hogy leolvassuk az idők jeleiről Istennek parancsát, ami
nekünk és ma szabja meg szolgálatunkat.

A Jelenések könyve két párhuzamos irányvonalról beszél. Nöttön-nö,
egyre hatalmasabban, egyre kihívóbban a szekularizmus**) szelleme, cte
Krisztus nyája is egyre jobban tömörül, egyre hívebben hallgat pásztora
szavára, és egyre jobban engedelmeskedík neki. Hadd vegyünk számon a
következőkben néhány idevágó, jel gyanánt szolg áló jelenséget. ,

Mi történik ma világszerte a misszió munkájában? Kínán kívül vala-
mennyi német misszionáriust fogoly táborokba vittek. Norvégia és Hollandia
nagyarányú missziói munkáját képtelen anyagilag tovább támogatni. A
liancia összeomlás súlyosan megrázkódtatta az afrikai és óceániai evangé-
lizáló munkát. Mindenütt új gondok, megnehezült anyagi helyzet. Mégis;

-ebben az emberileg reménytelen helyzetben, fel-feldereng Isten gondvise-
lése. Az első két háborús évben ugyanannyi a missziói adomány, mint a
háború előtt az európai országokban. Az Egyesült AJlamok keresztyénsége
az eddigi nagy missziói áldozatán kívül 1.3 millió dollárt adott a szükségbe

jutott, elárvult missziók számára. A Nemzetközi Missziói Tanács 117 misz-
sziói vállakozást támogatott, népi és hitvallási különbséget nem téve. A
hol/and-indiai bennszülött keresztyének soha ilyen nagy adományt nem,
adtak pogány társaik térítésére, mint újabban. Minden háború olyan, mint
a jégverés a misszió munkájában. De a romok közül is kizöldül egy-egy
kis remény-kalász. Egy példa. A nérriet misszionáriusnak fogolytáborba

*) Eszkatológia = a végső dolgokról, Krisztus újraeljöveteléről, e
'világ végéről szóló tanítás.

**) = az evilágban bízás világnézete ..



4i

kell mennie. Az indulás elötti napon avatják az első meri négert lelkésszé ..
Meghívják a közeli angol misszionáriust is. Ellenségek, mégis együtt pré-
dikálnak, együtt áldják meg kézrátétellel az új néger igehirdetöt. Körülöt-
tük tíz különbözö néger törzsből való gyülekezet. Nemrégen esküdt ellen-
ségek, most együtt Krisztus titokzatos testének tagjai. Egy másik kis tünet.
A "Hit és Szervezet' ökumenikus mozgalma eddig pünkösdkor tartott világ··
szerte imádkozó hetet a keresztyén ség egységéért. Folyó évtől kezdve ja-
Imár 18-tól 25-ig tart jak, csatlakozva több nagyobb egyházi közösség, töb-
bek között a római katolikus egyház szokásához, amely ekkor tartja ima-·
oktáváját az egyház egységéért.

Közelről érint minket, értelmiségi folyóiratot, az utánpótlás, a diák-
ság lelki helyzete. Latin-Amerika kivételével világszerte mindenütt megcsap-
pan a diákok száma, viszont komolyabban tusakodnak azért, hogy az élet
igazi alapját megtalálják. A szervezett keresztyén diákmunka legtöbb he-
lyütt nagy megrázkódtatáson megy át, viszont a nehéz idők eleddig nem
ismert visszhangot ébresztenek a diák-szívekben, amikor a csorbíthatatlan
és teljes evangélium szólal meg. Akármerre tekintünk, ez a tapasztalatunk.
Mennél szorongatottabb helyzet szakad az emberekre, annál jobban meg-

. növekszik számukra a tiszta evangélium hatalma. A Biblia és az Istennel
való imádkozó közösség csodálatos fejezete pl. az első téli finn-orosz
háborűnak, Hasonló örvendetes jelenség tanuskodik szomszédságunkban is
erről. Novemberben 3000 nérnet evangélikus gyülekezetben tartotta'\.
BIblia-hetet, nagyon gondos és alapos előkészítés után. Hét zsoltár imád-
ságába kapcsolódtak bele ezren meg ezren, akiknek naponkénti tápláléka
Isten igéje. A 8. zsoltár Isten dicsőségét tárta fel. A 139.: Isten bocsánata utoléri'
és biztonságba viszi a tőle menekülőt. A 32. és 91. a meg-megújuló bocsá-
nat és szabadítás bizonyossága. A 73. feltárta kísértéseink mélységét, de a
118. Krisztus győzelmét hirdette. A 2. reménységet adott, hogy a világ Isten
elleni lázadása sem tarthatja fel az Úr diadalát.

Az utóbbi esztendők eseményei lelkiismeretünket is megmozgatták ..
Nekünk, magyar evangélikusoknak különös felelősségünk van a közvetlen
és távolabbi szomszédságban élő keleti orthodox keresztyénségért. Hagyo-
mányainkat kell újra eleven erővé tennünk, amellyel ősei nk nem kisebb
földindulásban kelet felé vitték az evangéiumot. Ennek hathatós munká-
ásához azonban először ismerkedés és sok tanulás kell. Mi történik az
orthodox világban körülöttünk? Bolgár keresztyén diákok a keleti egyház
feleletét keresik a mai égető kérdésekre. Tanulmányi körökben, konferen-
ciákon vitatják meg egyházuk tanításának kérdéseit. Romániában a jász-
vásári (Jasi) zsinat háromszázados évfordulójára készülnek. Az ünnepségek
célja előmozdítani az orthodox egyházak együttmunkálkodását és előkészí-
teni az orosz egyház újjászervezését, Jelentős lesz ez a törekvés a romokban
heverő balkáni orthodox egyházak újjáalakítására is. Szlovákiában is erős.
központja van az orthodox szellemi erőknek. Itt jelenik meg a Pravo-
slavnaja Russi, a Wladimirowa kolostor kiadásában. A Biblián kívül ez a
folyóirat az első vallásos sajtótermék a szovjet rémuralom alól felszabaduló
orosz nép számára. Megragadó a kezdő mondata: "Jézus Krisztus, mi
Urunk, támaszd fel a szent orthodox Oroszországot!" Az orthodox szót
valóságosan veszik, mert a folyóirat célja, hogy öntudatosítsa és megvilá-
gosítsa a keleti egyház hitének gazdagságát és mélységeit. Berlinben is



megjelenik egy orosz napilap, a Nowoje Slowo, amely maga köré törnéríti
az Üj-Oroszország munkásait. A világ minden tájékára szétszórt orosz
.emigránsok is készülődnek. Az a sorskérdése azonban az orthodox keresz-
tyénségnek, hogy mennyi evangéliumi világosság és erő, mennyi személyes
Krisztus-hit él a szívében. Aki megismert közülük néhány lelkészt, teológiai
tanárt, filozófust, az elcsodálkozva láthatta mély keresztyénségüket. Ame-
rikában is október 9-én tartottak egy "sobor"-t, zsinatot a Szent Tichinoff
kolostorban, ahol mélységes bűnbánattal tekintettek vissza az uttóbbi
évekre, de a kegyelemtől remélik helyreállíttatásukat. "Hisszük, hogy mind-
az, ami most Oroszországban történik, nem esetleges, hanem Isten végzése.
Igazságos ítélet rajtunk, erkölcsi botlásainkért, lelki ziláltságunkért. Meg-
fenyít és eszünkre térít Isten. A jelenvaló megrázkódtatás és összeomlás
.azonban a megújulás iskolája Isten kezében, hogy népünk felöltözze amaz
új embert, aki Isten szerint teremtetett valóságos igazságban és szentség-
ben ... " Önzetlen testvéri szolgálatunkra várnak, legfőképen pedig imád-
.ságainkra. Szlovák nyelvu testvéreink számára nagy evangéliumi szolg álat
távlata nyílik meg, de rajtuk keresztül a mi számunkra is. Az orthodoxia
felé új híd épült a magyar orthodox egyház törvényes megszervezésével.
]941. áprílis 27-én megalakult 200 kárpátaljai, keleti es déli gyülekezettel
.az az egyház, amely összekötő kapocs lehet a keleti keresztyénség felé.
.Magyar keleti lelkészképző intézet is létesül, amelynek növendékei a buda-
pesti református teológián is hallgatnak néhány különleges tárgyat. Sok
jelét látjuk a félelmetes összeomlásban is annak, hogy Isten újjá akarja
építeni a keleti keresztyén egyházakat. Ruszin testvéreink között nagy
evangéliumi mozgalom van, az ukránok közötti ébredést sem pusztíthatta
el nyomtalanul az istentelen erőszak, a szoviet-szuronyok árnyékában is
voltak lelki mozgalmak, földalatti, rejtett búvópatak életet élők, még titkos
papnevelő 'intézetek is működ tek, dacolva az istentelen mozgalom és a szov-
jet-állam mindent eltipró zsarnokságával. Orosz földön csakúgy, mint az
emigrációban, nyomait láthatjuk a Lélek csiráinak, amelyekből új vetés
zsendülhet. Kérjétek az, aratás urát, hogy küldjön rnunkásokat a mag-
vetésbe, majd az aratásra!

Futólagos szemlénket zárjuk le testvér egyházainkra való f'igyeléssel.
A dán prímás, Fuglsang-Darngaard ünnepélyes körlevélben köti az evan-
.g élikusság lelkére az ökuménikus felelősséget. Idézi egy svéd könyv
.szavát (Krisztus Egyháza, dánra is lefordítva): "Az ökuménikus gondolatot
a keresztyénség széles köreinek közkinosévé kell tennünk, nem maradhat
néhány vezetőember lelkiismeretének ügye. Az egyház egysége olyan szo-
rosan összefügg az egyház mivoltával és virágzásával. hogy senki sem
nézheti közörnbösen a mostani szétszakadozottságot. Ez a szerteszakított-
ság bűn, amit meg kell vallanunk és amit le kell győznünk, még ha száz
esztendei bűnbánati és megtérési tusakodásunkba kerül is." Norvégiában is
első ízben tartottak közös nemzeti bűnbánati és könyörgési napot. Az
.államegyház liberális körei és a gyülekezeti mozgalom ébredési körei,
valamint az evangélikus szabad egyház tagjai egyesültek közös bűnbánat-
ban. Berggrav püspök, Hállesby professzor és Oehrn lelkész jegyezte a
közös felhívást, amelynek nagy visszhangja támadt nemcsak a norvég,
hanem az 'egész északi keresztyénségben is. Megrendítő a norvég püspökök
közös pásztorlevele, amelyben az evangélium és Isten parancsolatainak sza-
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bad hirdetéséért szállnak síkra. Most tetszik meg, hogy az északi állam-
egyházak valójában mennyire az evangélium szabadságában éltek és ehhez
.hűségesen ragaszkodnak is. (Norsk Kirkeblad, október' 3). Svédországban
is a hagyományos lutheránizrnus köntösében a liberalizmus jutott uralomra.
Ez mintha kezdene megváltozni. Még mindig erősen hangsúlyozza az
utolsó zsinat (amely az országgyűléssei ünnepélyes közös ülést is tartott!)
a. hagyományt, a keresztyén kultúrát, de közben az evangéííum igazi fel-
ismerése is egyre erősebben jut szöhoz. 1942-ben négy nemzeti imádságos
napot tartanak. Az 1937 -ben bevezetett új énekeskönyv hatását elmélyíti
a most bevezetett új egyházi szertartás- és imádságos könyv valamint a
prédikációs alapszövegek gyüjteménye. Eidern érsek legutóbbi felhívása is
a-z elmélyedés jeleként tekinthető. "A mostaní nyomorúság komoly ön-
vizsgálatra, bűnbánatra és megtérésre int minket... Akii teljes szívvel
Istené akar lenni, meg nem érdemlett kegyelmében bizakodik, az meg-
tapasztalja, hogy Jézus Krisztus, az üdvösség kősziklája ez életben is
'kőszikla és bástya... Az evangéliumot, azt, hogy Isten Krisztusban ki-
engesztelte magával a világot, a föld határáig el kell vinnünk ... Ne feled-
kezzünk meg, mennyi ajándékot kaptunk Istentől, népünkben is, vigyük
érette Istennek hálaáldoz aíunkat: önzetlen szolgálatunkat szeretetben
mindazok iránt, akik szükséget látnak közöttünk és minden nép között ...
lsten adjon erőt, hogy hordozhassuk mások terhét és bele ne fáradjunk
.a sínylődö emberiségért való könyörgésbe: Jöjjön el a te országod!"

V égül vessünk egy rövid pillantást finn testvéreinkre, akik nemcsak
Északon, de szélesebb körben is, Istentől hivattak és képesíttettek arra,
hogy a tiszta, élő, hatalmas evarigéliummal szolg áljanak. Legutóbbi zsina-
tuk alkalmával megrázó szózattal fordult Kaila érsek a gyülekezetekhez.
"Isten igazságos ítéletei sujtanak minket és a népeket, mert megtagadtuk
Ot és megfeledkeztünk parancsolatairól. Vizsgáljuk meg magunkat és a
minket ért csapásokban ismerjük fel Isten sujtó kezét. Sok gonosz ural-
kodik népünkben. Mint népünk és egyházunk tagjai valljuk meg felelős-
ségünket mindezért a gonoszságért és könyörögjünk: Úristen, légy irgal-
mas nekünk bűnösöknek. - Isten fenyítő keze nehezedik ma reánk és
mi bőven reá szolgáltunk erre. Megengedte Isten, hogy a legalattcmosabb,
legkegyetlenebb, antikrisztusi hatalom újra borzalmas háborút kezdjen
velünk, akik nem akartunk mást, mint Istenadta drága hazánkat békében
szolgálni és védekezni ... Ugyanakkor azonban azt is nyilván megmutatta
az Úr kegyelmi ajándékai által, hogy ez a szenvedés nem elvetésütiket.
hanern megtérésünket célozza. Atyáink reménysége: a szabad és önálló
finn nemzet valóra vált és ezt a nagy ajándékot Isten a 'sors kemény
csapásai között is megtartotta számunkra. - Isten az Ő' igéjét e nehéz
időkben sok szív számára megelevenítette és hatalommá tette, sok eddig
tőle elfordult szívet ébresztett fel igazi imádkozásra. Bizonyára meghall-
gatja irgalmasságából azoknak könyörgését, akik Jézus Krisztus által
kiáltanak hozzá. Ne feledkezzünk meg azonban arról sem, hogy mint
keresztyének ellenségeinkért imádkozzunk, hogy szűnjenek meg isten-
telenségüktől, távoztassák el önmaguktói és más népektől zsarnokságukat,
hadd vegye szívüket kezébe az n-, hogy megalázkodjanak, megtérjenek
-és megújuIhassanak. - A történet ítéleteiben Isten megújító hatalma
működik. Amikor látjuk a réginek összetörését, tudhat juk, hogy valami
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újat kezd el Isten. Mermyi régi semmisül meg napjainkban! Azt ugyan nem
tudjuk, hogy a népek új világa milyen lesz. 'Egyet azonban bizonyosan
tudunk, hogy Isten csodálatos vezetése és megtartása meg nem szűnik és.
a népek új közösségében új feladatokat biz majd reánk."

Az időknek néhány jelét vettük szemügyre. De ezt nem lehet egy'
szerűen csak tudomásul venni. Bűnbánatnak, igazi töredelemnek kell
ébrednie szívünkben, amelyben összetörik valóban minden tőlünk való;
hogy Isten megajándékozhasson rninket, magyarokat, evangélikusokai
felülről való élettel, világossággal és erővel.

Speciator,

SZEL.JEGYZETEK
A káromkodás ellen
indított mozgalomhoz készséggel
csatlakozunk. Valóban itt az ideje,
hogy szervezetten küzdjünk a ká-
romkodás minden fajtája ellen.
Igazuk van a harcra buzdítóknak a
tekintetben is, hogya háború kellős
közepén is halaszthatatlannak tart-
ják a káromkodás kiirtását. Elég
baj, hogy annyi szükség es tennivalót
halogatunk azzal az ürüggyel, hogy
most nem érünk rá, most nem al-
kalmás rá a "világhelyzet". Többek
közt a káromkodás is olyan métely
rajtunk, amelyet halogatás nélkül
ki kell írtanunk, ahogyan egy el-
hatalmasodó járványnak az elfojtá-
sát sem halogatnánk a háború vé-
gére. Különben is a békére éppen
úgy fel kell készülni, mint a hábo-
rúra. És ezt nekünk, a magyar nép-
nek, kiváltképen folyton szemünk
előtt 'kelil tartanunk, mert könnyen
lehet, hogy az elkövetkező béke
súlyosabb próba elé fog állítni
bennünket, mint a most folyó há-
ború. Ebben a próbatételben pedig
mi lehetne nagyobb erő számunkra,
mint az, hogy békességben vagyunk
az Istennel. Ezért kell a káromko-
dást is a gyökerében elf'ojtanunk.
A harcot ellene a második paran-
csolat hirdetésével és érvényesítésé-
vei 'kell kezdenünk és mindig is
folytatnunk. Cikkcink között ezért
idézzük Luther Márton tanítását a
második parancsolatról. E tanítás
a legjobb figyelmeztetés, hogy
eredménytelen lenne a káromkodás
elleni harcunk, ha egyúttal nem tel-
nék meg a szívünk Isten neve szerit-
ségének érzetévei, és nem szólalna
meg ajkunkon az igazi imádság.

Egy tapodtatnyit sem jutnánk
előbbre, ha csupán a megszólástöl,
büntetéstől való félelem miatt rit-
kulna a káromkodás, vagy ha he-
lyébe a szentek, mondjuk Szent
Flórián, Szent Kristóf, Szent Mar-
git, Szent Ottokár segítségül hivo-
gatása lépne. Luther Márton írása
továbbá arra is jó intés, hogy a
gyermekeknél sem szabad eltűrni. a
káromkodást, és ennek fínom faj-
táját sem. A "tejóisten", a "szent-
isten", a "jézusmária" szintén ká-
romkodás! Ne tűrjük gyermekeink
ajkán! És a magyar értelmiség ak-
kor beszélhetne csak igazán a ma-
gyarság keresztyén hivatásáról, ha
bátran vállalna az efféle fínom ká-
romkodások könyörtelen irtását -
még a társasági udvariaskodás ro-
vására is.

A cs:aládvédelem
új lapokat kap népünk történeté-
ben. Egyrészt közép osztályunk ál-
lami hivatalokban lévő része kap
jelentős anyagi támogatást, más-
részt elsősorbana mezőgazdasági
munkásságnak nyílnak ú] lehető-
ségei a házasodási kölcsönnel kap-
csolatban. 'A kis családi házak egy-
más után épülnek s a bennük ki-
alakuló élet ezeket az otthonokat
népünk erős váraivá teheti. Ez 'a
szokatlan és váratlan bőkezűség
boldog örömmel tölti el míndazo-
kat, akik eddig is mély aggodalom.
mal szemlélték a családi élet iszo-
nyatos pusztulását. Büszkeséggel
áJlapítjuk hát meg, hogy lehet!
Lehet segíteni, n~m. f'oltozgatni,
nem szépíteni, nem könyöradorná-
nyokat juttatni, hanem megoldani



fájó kérdéseket. Ez az új lépés
'kényszeritő e'rőve'J 'követeli a foly-
tatást, s nem lehet ennek ellent-
állni. Ettől reméljük az ipari rnun-
'kásság és a magánhivatalnokok
helyzetének javítását családi szem-
pontból és berszempontból is. Ettől
várjuk az új szellemű munkásott-
<h~)llok, leventeotthonok. kultúrhá-
:z.akfelépülését és bennük a nép-
,n,evelés meg indítását, Mert ha meg
kh,etett "oldani a családvédelmet
anyagi téren, akkor mindenekfelett
sz'ükséges az erkölcsi téren. Ez az
'il. feladat, amely már nemcsak az
égysiert1i1ép életét, hanem a felsŐ
ffz'czrek életét is hivatott megvál-
tGzlatni.

~.Mindignehezebb hm az é!et" --
J)-anaszkodik a szegény polgár. Lám
m~r űjra- csak koriátozásokkal ta-
Ja1ko'zunk. A hivatáles köz!önyök
arra valók, hogy elkeserítsék az
embert. Semmit sem lehet kapni,
m~g kevésbbé megfizetni. Minden
kénye1ertlr'ő! es [ólétröl le ken mon.
dahi. Csupa szenvedés az élet.
Istenem, - sóhajt fel, - mát ,öt-
fogásos ebédeketsem lehet enni.
Hát nemnyomórúság eZ? Ki hal-
lott ilyent, hogy az ember egy tál
~telle'l jóJ.lakjék,s ne vehessen töb-
hH egyadaghál a vendéglőben,
mért akkor idő előtt elfogynak a
"áltójegyei. Nem is szólok azután.
arról, hogy most 'már az ember
még csak nem is mulathat úgy
ahogy akar. Nem lehet nyakra-főre
:b:áJt rendezni, s a borban, cigány-
z.enéb'en is van valami keserű. Ál-
landóan fülünkben zúg a háború
Mtkordja, amelyben nyomorúság az
alap, s a Iemondát, tűrés, szenve-
dés, áldozat alkotják az éles disz-
szonancíát. Mást nem kérnek tö-
J'únk, csak áldozatot," de azt állan-
doan. Lépten-nyomon ilyen 'hangok
ülik meg az ember fülét, és önkény-
telenül is mélységesen elszégyeliük
lnag-ünkat, amikor a németek ha-

talmas rnéretű téli adakozásának ön-
'tudatot elárulo számadatait nézzük.
Zug olódunk, mivel 'nincsen jövőbe
vetett hitünk. Nem érezzük, hogy
áldozni érdemes, mert mint Reme-
nyik Sándor rnondja: "Porló szí-
vekböl nö fel a virág, S 'halálf'órrás-
ból rnerít, aki él." Mindenért fizetni
keiI: "A jelen perc a jövendőnek
ára, És a .jelent a mult fizette meg."
A jövőt csak ,aza nép éri meg és
érdemli meg, amelyik tud áldoza-
tot hozni a jövőért. Remélhetőleg
hamar kiközösíti a magyar társa-
dalom azokat, akik csak szájukkal,
s inem cselekedeteikkel vallják azt,
hogy Magyarország a rni hazánk

Nemcsak a íílmek,

hanem a filrntcritika tnai divatia'el-
len is 'súlyos ,kifógásokat lehet
emelni. AUg van mm, amelyet ne
dicsérnének meg, akár magyar,
akár idegenből jött alkotások. A
különbség csak vabban jelentkezik,
'hogy az egyik filmet jobban, ámá~
sikat kevésbbé melegen dicsérik.
A mostani helyzetben a 'közönség
károsodik. Az emberek fnostanában
szinte szenvedélyesen láto;g'atják a
filmszjnházakat. Sok elrontott es-
tével dicsekedhetünk, amelyért á

napilapokban olvasható dicséret fe-
lelős. A filmgyártók haszna 'semmi
ahhoz a kárhoz képest, amelyet a
filmgyárt ás mint művészet szenved.
Ez pedig elsöbbrendű minden más-
nál. Meg értjük, ha a filmgyártók
nem sajnáljak pénzüket a sajtóta-
mogatás elnyerésére, de ennyire
mégsem lenne szabad kiszolgálnii
üzleti érdekeket és kiszolg áltatni il
sajtót magát. Okos kritikára min-
dig szükség van. Ha ez kellemetlen
is, mégis hozzájárul, hogy filmrnű-
vészetünk tisztább, emberibb, mara-
dandóbb legyen. Ezzel 'lehetne csak
útját vágni annak a Ielfngásnak,
hogy nekünk inkább vidám bolond-
ságok 'kellene-k, mint tanítö művé-
szet. Találja meg önmaga lényegét
a seito is, meg a filmgyártás is s
zárja ki munkéiébál a pénz és üz-
le't mindenek felett való szolgálatát.



-46

•
IROK, KONYVEK

Ravasz László. i:)
Érdekes együttolvasni a kettőt; a Ravasz-emlékkönyvet és Ravasz Lászlló

legújabb háromkötetes nagy művét, mely "Isten rostájában" elmet visel'.'
Az egyik élete rnűvét veszi számba gyökerestől, derekastóI, lombostél,
mindenestől, - a másik gazdagon termő fájának legfrisebb s talán leg-
érettebb gyümölcse. A kettőt együtt olvasgatva megfigyelheti .az ember 3'
törzsnek és a gyümölcsnek titokzatos, ámde valóságos kapcsolatát.

Az .Emlékkönyvet'' Vasady Béla szerkesztette Ravasz László püspök-
ségének 2O-ik fordulóján, életének 60-ik évében. A könyv írói gárdája.
nagyszámú tanítványaiból és munkatársaiból került ki. Evangélikus rész-
ről Prőhle Károly és Kapi Béla szólalnak meg. Csak az első három tanul-
mány szól magáról Ravasz Lászlóról, de kiadósan mintegy másfélszáz
lapon; a többi értekezés tárgya szerzöinek szaktudományaiból való. A [ubi-
láló rövid életrajza és nagy gonddal gyüjtött Ravasz-bibliográfia zárja av.
Emlékkönyvet.

Ravasz László munkásságának útvonalát, fejlődésének állomásait, ar:
első két tanulmányban nagy alapossággal találjuk megírva. "Ravasz Lászlö
igehirdetői útja" elmen Makkai Sándor ír; "A theológus Ravasz Lászlo"
címen pedig Vasady Béla. Makkai három szakaszt különböztet meg fejlő-
désében; az első 1921 öszéig tart, ekkor választják meg Budapestre püspök;
nek, a második 1929-ig, a- harmadik azóta mindmáig. Vasady öt korszakról
szöl, de az első három voltaképen a Makkai által elsőnek nevezett szakasz
három fázisa csupán. Nagyjából tehát megegyeznek abban, hogy két nagy
fordulópont határozza meg Ravasz Lászlö fejlödését. Kezdte azon, hogy 8'
böhrni filozófiát, jelesen annak ismeret- és értékelméletét "írta át" teo-
lógiai terminológiár.a. Ez a gyakorlati teológia területén. mely kezdettől
közel állt szívéhez, azt jelentette, hogy igehirdetése a szubjektiv idealiz-
mus fundámentomára épült. Az emberi oldal érdekelte s a lélektani szem-
lélet volt szemleletének módia. Ezt vonta aranyba ráadásul a poézis szép-
ségével. 1920 körül aztán jött az első nagy változás. Teológiája történeti
teológiává lesz, a "történeti kalvinizmussal" lép szövetségre. De magávail
hozott öröksége ezt is "modernné" formálja, "modern kálvinista ortodox:
teológusnak" nevezi magát. Ekkor már a nemzet szónoka, melyben ismét
nem kis része van az esztétikusnak. Csaknem egy évtized múlik el s jC;
a második nagy változás, őt is megérinti a protestáns teológiai megújhodás
szele, most már határozottabban az objektív kinyilatkoztatás pártjára áll!
s az ige teológusa kíván lenni "hit és engedelmesség" útján. De örökségét
nem tagadja meg most sem: "Ravasz László egykori szubjektiv idealizmusa
most átalakul exisztenciális fi!ozófiává, illetve exisztenciális theológiává".
(Vas ady.) Vagy más szóval; "A kezdetet és a véget látszólag mély szaka-
dék választja el egymástól, de... ez a pálya mégis töretlen, szükség-

.szerűen, következetesen haladó és egységes" (Makkai). Vagyis: új ág, új
gyümölcs, de ugyanarról a törzsról való, az íze és a formája az Legy
Ravasz Lászlóé.

Igen, valami átható zamata van Ravasz László beszédeinek, Írásainak;
a Látások Könyvében és az Orgonazúgásban már épp úgy ott érezzük
mint a Legyen Világosság vagy az Isten Rostájában óriás műveiben; mind-
egy, hogyaszószékről halljuk-é, vagy ravatalok rnellöl, rádióban ill-e
vagy irodalmi-est dobogójára lép. Hogy micsoda ez? Szeretnérn magamat
egy manapság nem nagyon kellemesen csengő, de dícséretre szánt jelzöve[,

~) És lőn világosság. Ravasz-emlékkönyv. Franklin- Társulat kiadása.
Budapest, 1941. 542 1. Ára 18 P. - Ravasz László: Isten rostájában, I-ÍIl. k,
Franklin- Társulat kiadása. Budapest, 1941. Összesen 1543 1. Ára 48 P.
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kifejezni: Ravasz Lászlo arisztokratikus léiek! Ez az ő· sajátos íze. Ezt
érzem legújabb művén is. A szellem arisztokratája ö, Mégpedig az II

.Jegiobb" (ariston) adja műveinek veretet, amiben mindig benne érzünk
valamit nemcsak a jóból, de a nemesből, a szépböl is, a legmagasabbrendű
.hurnánumból, a világüssággal telt ernber-szellemból.

Ez teszi, hogy Ravasz Lászlónál szinte állandósul a csúcsteljesítmény.
Arisztükratikus gonddal írja meg legapróbb cikkeit is. Nem Iogy tarta-
lomban és nem hanyatlik formában. Mindig ráér a választékosságra. Ugyan-
akkor nem bibelödö, a szellem fölényének öntudatával mer nagyvonalú
lenni. Talán egyetlen igehirdetése sem exegézis nélkül való, de alig akad
olyan, mely részletekbe menően magyarázná az igét. A részleteket szelleme
s ezer ágú rnűveltsége tölti ki. Az sem ritka, hogy reális bibliai mondani-
valókat elszellerniesít, nem tudván vonzásának ellene állni. S legfőként ide
vág az, hogy örökre frigyet kötött a kultúrával. (Málnási Bartók György,
a harmadik Ravasz-tanulmány szerzője pl. tisztán ezen a síkon szernlélheti.)
At-átalakul benne ez a kultúra-szerelem is, amilyen mértékben a teológia
erősebben bele-beleszól munkásságába, de farkasszemet soha sem nézhet
nála ez a kettő. Ennyiben, valljuk meg, nem "korszerű"; talán majd egy
nemzedék mulva. Ez egyben a kerlátja is, mai teológiai szemszögből nézve.
AhO'l ez a kerlát nem jő számításba, ahol "a szépség pásztorbotjáról"
beszélhet szabadon, ott legtisztábban adja önmagát.
, A végleges ítélettétel nem a mierrk. A tetőn állónak pedig, sőt annak,
aki úgy érzi, hogy "a tetőről már elindult haza" - nagy s elégséges'
dícséret marad ez az elismerés; pályád töretlen, szükségszerűen, követke-
zetcsen haladó és egységes emelkedés, hű voltál önmagadhoz!

Schole Ldsslá.

Németh Zoltán: Kis János sze-
repe kore irodalmi életében. Györ,
·1941. 84 lap. - A dolgozst célja
a szerző bejelentése szerint Kis Já-
nos egész pályájának, különösen
irodalmi helyzetének és magatartá-
sának vizsgálata. Az első rész is-
merteti egyéniségének kialakulását
.és világnézetet, a második jellemzi
.kora irodalmi életében való hely-
zetét, a harmadik munkásságának
vázlatát adja. Kis Jánossal már so-
.kan Ioglalkoztak, de a szerzö meg-
mutatta, hogy a kornoly munka

.mindig haszon a tudomány szá-
mára. Az a szempont. amelyből a
dolgozst Kis Jánost nézi, nemcsak
egy oldalról világítja meg, hanem
az egyetlen mód megértéséhez. Kis
János irodalomtörténeti jelentősége
éppen az a szerep, amelyet kora
irodalmi életében betöltött. Folyó-

.iratunkat elsősorban az érdekli,
hogy milyen rnértékben segít ez a
tanulmány Kis Jánosnak mint evan-

.gélikus egyházunk nagy alakjának
teljesebb megismeréséhez. Segítsége
ehhez kettős. Segít közvetlenül,
amikor felvázolja egyházírói mun-
kasságát és ezt beleállítja egész
irodalmi munkájába. De segít köz-

. vetve is az által, hogy racionalista
moralizrnusának, egy polgári kö-
zéposztály kialakítását célzó törek-
vésének, életpályájá ra vissza néző

pesszimizmusának ismertetésével
bevilágít abba az eddig még alig
vizsgált írói rnűködésbe, amelynek
máig kiható legfontosabb terméke
az 1811-ben megjelent, Ú. n. Györi
énekeskönyv. Németh Zoltán dol-
gozata így a máris hasznosítható
tanulságokon felül indíték is, hogy
folytassuk Kis János egyháztörté-
neti jelentőségének kutatását. S. J .

Weninger Antal: SzeIlem és
egészség. - Orvos a lélekért. -
A .gyÓgyítómüvészet új irányai. -
Budapest, Vörösváry kiadóvállalat.
Ara kötetenként 4.40 P. - Három
kötet tanulmány közérdekű kérdé-
sekről. Azonban minden sora egy
szebb, igazabb és egészségesebb
élet kialakításának szolgálatában
áll. A "Szellem és egészség"-ben vi-
lágosan bebizonyítja, hogy a mai
élet 'sok divatos betegségének és
nyavalyájának a lélek betegsége az
oka. Letér a régi álláspontról. hogy
t. i. az ember csak test és élettör-
vényei a biológia törvényei. Igaz-
ságot szolgáltat a léleknek, mikor
leszögezi, hogy alélek az első. Ez-
zel nem mond újat, de ío ezt or-
vostól hallani. Jó hallani, hogy az
orvosnak nem csupán tudósnak
kell lenni, akinek a beteg csak eset,
hanem együttérző lelkiembernek
is. Az egészség a lélek és test har-
móniája. - Az "OrvüS a lélekért"
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c. kötet még határozottabban köve- mai Szlovenszkón a lelkészek et-
teli a lélek megújulását. A lelki- hagyták a "bib:ikus" nyelvet és ire,~
szellemi erők fejlesztését Iontos- dalmí szlovák nyelven kezdték hir-
nak tartja nemcsak az egyén éle- detni az Isten Igéjét. Ez maga után
tében, hanem a társadalmi életben vonta, hogya hívekben egyre erö;
is. Szembeszáll azokka! az irány- sebb lett a vágy, hogy magát a
zatokkal, amelyek az egészségvédel- Szentírást is anyanyelvükön, vagyis
met kizárólag faji, materialista ala. irodalmi szlovák nyelven olvashas-
pon próbálják kiépíteni. Nem tud sák. A szlovenszkói evangélikus
egyetérteni a kötelező sterilizáció egyetemes egyház eleinte nem akart
gondolatával részben' tudományos, szakítani a tradícióval, hiszen a
részben erkölcsi okokból. Az em- csehekkel való közös Biblia alapja
ber nem tenyészállat, hanem - ern- volt a csehszlovák ideológiának.
ber. - A "Gy'ógyítóművészet új Végül azonban mégis kénytelen
irányai" c. kötet, bár ez is a nagy- volt engedni a közóhajnak s noz;ZlÍ-
közönség számára készült, a kuta- látni a Biblia szlovák fordításához.
tás legújabb eredményeit közli. Le- Néhány évvel ezelőtt egy bizottság:
szögezi, hogy a gondolkodó orvos- alakult, mely első sorban is az Új-
nak a test-lélek problémával állan- szövetség fordítását kezdte meg.
dóan foglalkoznia 'kell. Erre a dua- M:nt a "Sluzba" c. folyóiratból ér-
Iizmusra minden diagnózisában te- tesülünk az Újszövetségnek ez lÚ;

.kintettel kell lennie és erre kell fel- első hiteles szlovák fordítása ez év-
építenie az egész gyógyítási rend- ben jelenik meg. Az Újszövetségnek
szerét. Egyedül ez menti meg attól, szlovák elnevezése az eddigi Novy
hogy sémák közé szoruljori és rnes- Zákon (Új Törvény) helyett most
teremberré süllyedjen. Természetes N o v á S m 1u v a (Újszövetség) lesz.
persze, hogy az is eltéved, aki min- Érdekes, hogy csak a csehek ne-
dent a lélekből akar megmagya- vezték el aBibliát O· és Újrörvény-
rázni és a testről nem vesz tudo- nek (Stary a Novy Zákon). A né-
mást. Egyensúlyt kell tartani. -- A metek, amikor az Újszövetségről
könyvek a nagyközönség részére beszélnek, azt mondják Neues Te~
jó szemléltető írások és önisrner- tament, a horvátok Noví. Zavjet. lJ(.
tető eszközök. M. F. oroszok Novy Zavit, a lengyelek

1 Nowy Testament, az angolok New
Zsigray Julianna: Fé tékenység, Testament, mi magyarok azt mond,

Budapest, Singer és Wolfner ki- juk újszövetség. Most tehát a szto-
adása. - Zsigray Julianna ma a
divatos írónők közé tartozik. Ez vák elnevezés is így fog hangzani.
a regénye is divatos regény. Olyan, A "Tranoscius Egyesület". A
mint a koktél. Előkelőség, pénz és "Sluzba" c. folyóirat közli a liptö-
hatalom, hozzá a kiszolgáltatott szentmiklósi "Tranoscius" egyesület
szegénység és a romantika idealiz- elnökének, Sensei L., liptói csperes-
musa, azután szinház és film a nek beszámolóját az egyesület mun-
maga csillogó, de talmi világával: kásságáró!. A "Tranoscius Egyesü,
mindezt kör ítve a mai szociális ma. let", mely a mi Luther- Társaságunk
gyar problérn áktól. De az olvasó mintájára alakult 1898-ban, az első
szinte észre sem veszi, hogy mindez húsz év alatt, vagyis 189~1918-j.g
milyen gics-szerűen hat. Mert az 275 művet adott ki. A következö
írönö kétségkívül ügyesen mesél és húsz év alatt, vagyis 191~1938-ig
vannak jól megfigyelt jelenetei. r. EOI műnek megjelenését tette lehe-

tövé. A "Trannov!,kého Kalendár"
Ez évben jelenik meg az Újszö- (Tranoscius naptára) évi 40,000, pél-

vetség első hiteles szlovák fordí- dányban jelenik meg. Mi azon nem
tása, Mint ismeretes hazánkban az győzünk eléggé csodálkozni, hogy
első világháború előtt a szlovák a Harangszó Naptára idén 21.000
ajkú evangélikusok istentiszteleti példányban fogyott el. Hol vagyunk
nyelve a régi cseh, az úgynevezett mi még a 40.000·től! Egy vallásos
"biblikus" nyelv volt. Énekes- és néplap. a Posol zpod Tatier 15.000,
irnakönyveik, valamint a Szentírás egy vallásos gyermeklap .Pramea"
ezen a nyelven. voltak írva s a lel- 20.000 példányban jelenik meg- ha-
készek ezen a "biblikus" szlovák vonta egyszer. Az egyesület vallá-
nyelven hirdették az Isten Igéjét. sos tartalmú műveken kivül számos
1918 után a Felvidéken, vagyis a szépirodalmi művet is adott ki. St.---- ~ .~

Szerkeszlésért és kiadásért felelős: Lic. Dr. Karner Károly.
Baro •• ·nyomda: U.saly és Koncz (Harangszó nyomdája). Györ, Andrássy.út 24.



LevelesJád,a.
B. S. PApa. Mi is megütközésseI olvastuk azt a hírt, hogy eI(Y lelkészi

esküvő. alkalmával három lelkész fungált 'volna. Nem tudtunk a dolognak
utána Járni s szeretnénk hinni hogy a hírt tévesen Iogalmazták. De ha
igaznak bizonyulna, akkor kénytelenek volnánk megállapítani, hogy az
esküvőnek több lelkész által való végzése helytelen: egyházunk nem ismeri
azt a hierarchikus rendet, ahol az egyházi funkciókat a nagyobb ünne-
pélyesség és hatályosság érdekében "fényes papi segédlettel" végzik.

"Isten előIt" Evangélikus imádságoskönyv.
Harangszó-kiadás. Cyör, 1942. D. Kapi Béla és Túróczy Zoltán püspök

előszavaval. Irta 32 evangélikus lelkész. 6 ÍV. Ára 1 pengő és 8 fillér portó.
Megrendelhetö a Harangszó kiadóhívatalában: Györ, Petőfi-tér 2.

Célja: egyszerű, olcsó imádságoskönyvvel szolgálni a magyar evan-
gélikus népet s ezzel Isten dicsőségét. Az elsö kiadás két hét alatt el-
fogyott. Ez mindenesetre azt mutatja, hogy akis könyvecske régi hiányt
pótol. Imádságai rövidek, egyszerűek. Melegen ajánljuk olvasóinknak.

MEGHIVÖ.

A "Keresztyén Igazság" munkatársai f. hó 21-én és 22-én
Győrött gyülekezeti napokat rendeznek. Ezekre a györi evan-
gélikus gyülekezet minden tagját, a "Keresztyén Igazság" bará-
tait minden érdeklődővel együtt szeretettel meghívjuk.

Tárgyrend:

Február 21-én, d. u. 5 órakor az evangélikus iskola nagy-
termében:

1. Megnyitó. D. Kapi Béla, püspök.
2. Előadás. Dr. Reök Iván, sebész-főorvos (Budapest).
3. Áhitat. Szabó József, lelkész.

Február 22-én, d. e. 10 órakor istentisztelet, igét hirdet Lic.
Dr. Karner Károly, egyetemi tanár (Sopron).

D. e. 1/29 órakor ifjúsági istentisztelet; igét hirdet Dr. Urbán
.Ernő, evangélikus lelkész (Sopron); az ifjúsági istentisztelet
után Dr. Reök Iván sebész-főorvos és Wolf Lajos evangélikus
esperes szólnak az ifjúsághoz.

D. u. 5 órakor a templomban:
1. Ahitat. Ittzés Mihály, lelkész.
2. Előadás. Wolf Lajos evangélikus esperes (Budapest).
3. Az evangélikus értelmiségi sajtószolgálatról 'szól

Dr. Urbán Ernő.
4. Zárószó. D. Kapi Béla, püspök.



A tavaly közbejött elháríthatatlan nehézségek miatt elmaradt,
TEO LOG IAI NAPOKAT

április 810-ig Győrött megtartjuk.
A Teológiai Napok célja, hogy égető egyházi 'kérdéseink egyikét

teológiai és gyakorlati szempontból minden oldalról megvilágítsuk s
ezzel lelkészi karunknak további közös teológiai munkára indítást, gya-
korlati egyházi szelgálatunk számára pedig értékes útmutatást adjunk.
Megmozdulásunk tehát időszer{1 egyházi .kérdésben a teológia és a gya-
korlat egymásra találását munkálja: teológiai megfontolásokkal a gya-
korlati szolgálat elmélyítését és helyes irányát -, gyakorlati eredmények
levonásával pedig a teológiai munka életközelségét szeretnénk szolgální.

Az egyház életének örökké időszerű kérdése az Istentisztelet, Vaíljuk
ezt akkor is, ha koráramiatok és vilagpolitikai események kihatásaként
első pillanatra aktuálisabbnak látszó témák is klnálkoznának teológiai
eszmélkedésünk számára. Az istentisztelet a papi szolgálatnak és a hivő
keresztyén lelki életének egyaránt központi ténye. Ezért az istentisztelet-
nek igazi megértése, átélése és helyes kialakítása égetően sürgős egyházi
feladat. Ez a meggyőződés iratta konferenciánk fölé címül:

HARC AZ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELETÉRT •.
A Teológiai Napok előadás- és megbeszélés-sorozata a következö:

1. rész: TöRTÉNETI öRöKSÉG.
A római katolikus és ortodox egyház mlséíe elvi szempontból.
Luther és az istentisztelet.
A XVI. század magyar istentiszteleti öröksége.
Az istentiszteletet megújító mozgalmak és azok bírálata.
(E négy tanulmányt a résztvevők előzőleg nyomtatásban kézhez

kapják. A konferencián élöszöban csupán végső következtetéseiket és fel-
állított tételei ket beszéljük meg.)

II. rész: DOGMATIKAI ALAPVETÉS.
A megigazulás.
A gyülekezet.
lsten igéje.
Úrvacsora.

Ill. rész: AZ EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET.
Az istentisztelet.
Lekció, textus, prédikáció.
Az úrvacsora az istentiszteletben.
Imádság, ének, hitvallás az istentiszteletben.
Kifejezési eszközök és magatartás az istentiszteletben.
összefoglalás. Gyakorlati feladatok.

Már most felhívjuk erre a nagyjelentőségli országos megmozdulásra
lelkészeink, vll'Hástanáraink, segédlelkészeink, valamint egyházunk élet-
kérdései iránt komoly an érdeklődő híveink figyelmét s kérjük, hogy a
konferencián vegyenek részt. •

Az istentiszteleti életünk megújhodását szolgáló konferenciát a
Magyarországi Evangélikus Lelkészek Egyesülete rendezi.~--~------~~----~----------------------~!-Baress-nyomda: Uzsaly és Koncz, Győr. - Harangszó-nyomdája.


